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DIARI DE LA LLAGOSTA I BAIX VALLÈS

POLÍTICA

CULTURA

ÓSCAR SIERRA SUBSTITUEIX ANTONIO
RÍSQUEZ COM A PRIMER SECRETARI DEL
PSC A LA LLAGOSTA DESPRÉS DE 20 ANYS

LA CARPA VOL ESTRENAR LA
SEVA NOVA SALA DE TEATRE EL
PRÒXIM 29 DE NOVEMBRE 23

11

anna mir

SANITAT

Incrementen els positius
per Covid a la Llagosta,
amb 84 confirmats
l'última setmana 10
PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'ACIS i el CEM el Turó
impulsen una campanya
conjunta per promoure
el comerç a nivell local 6
OCUPACIÓ

La taxa d'atur supera
el 15% a la Llagosta, la
segona més elevada
del Baix Vallès 14

Ajuts a la vista

L'Ajuntament, que es reuneix aquest divendres amb el sector
comercial, es compromet a destinar una partida de 100.000 €

6
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ESPORT COL·LECTIU LES SIS ENTITATS ESPORTIVES DE MOLLET QUE COMPTEN AMB EQUIPS DE FÈMINES SUMEN UN TOTAL DE 126 CONJUNTS, DELS QUALS NOMÉS 42, EL 33%

L'esport femení per
equips està a l'alça
En els darrers cinc anys, Mollet ha guanyat set equips femenins
però tan sols són sis els clubs que aposten per l'esport de noies

NOMBRE TOTAL D'EQUIPS
ENTITAT

2020-2021

VARIACIÓ

BÀSQUET SANGER

15

15

=

CB MOLLET

10

9

-1

CF MOLLET UE

3

5

+2

UE LOURDES

3

1

-2

MOLLET HC

1

5

+4

VÒLEI SANGER

3

7

+4

MOLLET

35

42

2015-2016

arxiu
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PUTELLAS I GÓMEZ,
REFERENTS A PRIMERA
 Alèxia Putellas, jugadora del Barça

i de la selecció epsanyola és tota una
referent dins el futbol. A més, fa cinc
anys va donar un cop de mà al femení
del CF Mollet UE, fent de padrina.
La projecció de Putellas sempre ha
anat vinculada a Mollet, tot i que mai
va poder jugar a la ciutat. Enguany a
Primera Divisió també hi ha Queralt
Gómez, defensa de l'Eibar que permet
veure dues molletanes a la màxima
categoria espanyola.

AMB LA SAMARRETA La molletana amb l'equipació de Maine

EN JOC Alèxia Putellas amb jugadores del CF Mollet UE
MOLLET. Cada temporada que passa hi ha més presència femenina
en el camp de futbol o a les pistes
poliesportives. L'esport col·lectiu
femení està a l'alça i el nombre
d'equips de noies progressa adequadament. Si fa cinc anys hi havia 35 equips femenins federats
a la ciutat entre bàsquet, futbol,
vòlei i hoquei patins, aquesta temporada –tot i l'afectació de la Covid-19– n'hi ha 42.
Tot i el progrés, encara queda feina a fer per a la paritat. La
suma del total de conjunts de les
sis entitats d'esport col·lectiu amb
presència femenina és aproximadament d'uns 126. I d'aquest
global, els equips de noies tan sols
representen un 33% del total. A
més, aquest pes femení en esports
d'equip es redueix si se sumen

a l'equació la Molletense, la UFS
Mollet o el Mollet Panthers, tres
clubs sense equips de fèmines,
que asseguren estar treballant per
incorporar conjunts de dones. De
fet, fa uns anys va existir un sènior
femení de futbol sala, el Miami,
que ara només queda en el rècord.

Més de la meitat, de bàsquet
La disciplina que segueix dominant l'esport col·lectiu de les fèmines és el bàsquet que suposa
més de la meitat dels equips de
noies. De fet, tot i que en aquests
cinc anys l'esport de cistella ha
perdut un conjunt, ara en suma 24
entre CB Mollet i Sant Gervasi.
Les col·legials són entitat de
bàsquet, principalment. Des de fa
uns anys, l'escola promou l'esport
sense distincions. "No hi ha cap

esport específic pel seu gènere,
així ho entenem nosaltres. No
fem cap pla específic, els promovem de la mateixa manera.
Des de fa anys, ens mantenim en
la trentena d'equips, i l'esport
femení i masculí correspon al
50%, més o menys", admet Agus
Olivera, coordinador d'activitats
extraescolars de l'Escola Sant Gervasi, satisfet de la presència de les
dones: "Potser el que sí que fem
més, és, quan hi ha un èxit femení, intentar donar-li més presència mediàtica a les nostres
xarxes socials". L'equip de referència de bàsquet femení a Mollet
és el sènior de l'Escola Sant Gervasi, que milita a la Primera Catalana,
a tan sols una categoria de la màxima catalana, Copa Catalunya, i que
suma 14 equips més de base.

ALBA OROIS, ALS ESTATS UNITS
Alba Orois, de 18 anys, és una de les
joves promeses del bàsquet estatal.
Des de l'estiu està a la Universitat de
Maine, als Estats Units, becada per
cursar les carreres de psicologia i
educació primària, a banda de jugar
a l'equip universitari, que està en la
Primera Divisió d'universitats. Es va
formar a les bases de l'Escola Sant
Gervasi ﬁns a l'edat infantil, va passar
un any al Femení Maresme i després
va completar quatre exitoses temporades al Sant Adrià, assolint l'ascens

a la Primera Divisió femenina absoluta. "Dono molta importància a on
es comença i el meu va ser el Sant
Gervasi. Em van ensenyar moltes coses i he arribat on he arribat per ells",
admet Orois, que vol seguir evolucionant als Estats Units. "Seria un somni
poder entrar en un draft i jugar a la
WNBA. Ara em centro en la lliga universitària, que aquí té molts seguidors", diu la molletana, que juga amb
pavellons plens, amb prop de 8.000
assistents.

Pel que fa al CB Mollet, enguany
estrena el tercer coordinador
en cinc anys, Jonny Seidi. De la
trentena d'equips del CB Mollet,
nou són femenins. "L'estructu-

ra femenina sempre ha estat
molt irregular, hi havia bones
jugadores, que d'un any a l'altre marxaven. En plena adolescència, de cadet a júnior, hem
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% DEL TOTAL, SÓN FEMENINS

INDIVIDUAL LA PRESÈNCIA DE LA DONA ÉS MAJORITÀRIA EN PATINATGE ARTÍSTIC I PRÀCTICAMENT EQUITATIVA EN ATLETISME
arxiu

detectat que hi ha noies que es
desencanten de l'esport, hem
de treballar més això", diu el
responsable femení del CB Mollet,
que confia augmentar la base els
anys vinents.
En futbol, fa just mitja dècada
que el CF Mollet UE va arrencar
amb el projecte femení, de la mà de
José Aguilera, que segueix com a
coordinador. Aleshores, van sumar
tres equips i ara ja poden dir s'han
consolidat amb cinc equips, des
d'aleví fins al primer equip. Entre
aquests, Aguilera remarca la qualitat del juvenil: "El 80% de les noies estan amb nosaltres des dels
inicis i això es nota. Tinc plena
confiança en aquest equip quan
sigui amateur, ens donarà molts
èxits", diu el responsable. De la
trentena d'equips de base, cinc són
femenins, amb un sènior femení a
la Segona Divisió.
L'evolució del Mollet va significar l'estancament de la UE Lourdes. L'equip del Municipal Juan
Bocanegra va passar d’un sènior
femení i dos de base, a un cadet
dins el Consell Comarcal del Vallès Oriental. "Van venir altres
entitats de renom amb millors
ofertes econòmiques i les noies
van marxar. Cal dir també que el
mercat de noies és menor, que
no pas el de nois", admet el president del club, Fernando Diago.
En hoquei patins, el Mollet HC
amb Leo Conde com a president ha
fet una aposta ferma per potenciar
l'estructura femenina. De fet, l'entitat té un potent sènior femení, que
serveix per captar noies per a la
base. "Vam pujar a la Primera Catalana i enguany l'objectiu és tornar a pujar. Volem estar a la Lliga
Nacional Catalana", diu Conde.
En vòlei, el Sant Gervasi té ara
7 equips femenins, d'un total de 8,
i n'ha sumat quatre en cinc anys.
Així doncs, l'esport col·lectiu femení segueix sent una assignatura
pendent. jl.rODrÍGUEZ BEltrán

arxiu

El patinatge artístic,
territori de noies
arxiu

CARMEN SÁNCHEZ

BEA CANTERO

ARTÍSTIC Un dels moments del Festival de Nadal del CPA Mollet

L'atletisme femení
demana pas

MOLLET. Llums, música i coreo-

MOLLET. La velocista Carmen

grafies espectaculars. El Festival
de Nadal del Club Patinatge Artístic de Mollet és un dels esdeveniments esportius anuals més
rellevants de la ciutat. El Club de
Patinatge Artístic Mollet celebra
any rere any el festival amb les seves patinadores i convida a clubs
d'altres llocs de Catalunya.
El Festival de Nadal és la representació del múscul femení
del patinatge artístic. De fet, el
CPA suma aquest curs una setantena de patinadores, amb uns
pocs nois. Fa cinc anys, hi havia
una cinquantena de patinadores.
"Hem hagut d'obrir llista d'espera. No podem assumir tota la
demanada perquè el pavelló és
compartit", diu Júlia Marco, una
de les monitores i referent per a
les petites: "La bona situació del
patinatge és fruit del treball del
club i d'algunes patinadores,
que com jo, hem portat el nom
del club a campionats catalans,
estatatals i internacionals".
A banda del patinatge artístic

JÚLIA MARCO, FIGURA
DE PRIMER ORDRE
n Júlia Marco és l'esportista femenina
que més anys suma com a referent en la
seva disciplina. Des de fa una dècada,
Marco ha assolit èxits catalans, estatals
i internacionals. La temporada 2019 va
ser la seva millor campanya, amb la
particiapció als World Roller Games, de
Barcelona. La molletana, en show petit,
va guanyar l'or del Mundial a Barcelona
i un bronze a l'Europeu d'Itàlia. Pel que
fa a l'individual, més medalles, amb la
plata estatal i catalana, i 6a posició en
un campionat internacional.

del CPA, la ciutat compta també
amb la secció de l'Escola Sant Gervasi, que no competeix però suma
un centenar de patinadores i uns
deu nois. "És una de les seccions
que més noies té, la xifra sol ser
similar d'uns anys a d'altres",
diu Agus Olivera, coordinador de
l'escola. jl.r.B.

Sánchez i la marxadora Bea Cantero són dues de les atleteles molletanes, que en els últims anys
centren l'atenció en campionats
catalans i estatals. Sánchez és una
de les millors velocistes estatals, i
el 2018 es va penjar un bronze en
els Jocs del Mediterrani; mentre
que Cantero és una figura emergent, que va guanyar el català a
l'octubre i va ser cinquena al gener a l'estatal.
Fins arribar al màxim nivell, totes dues han passat per les pistes
molletanes d'atletisme, on el Club
Atlètic Mollet és una factoria d'atletes. El club treballa l'atletisme
femení amb la mateixa intensitat
que el masculí. En la secció d'escola, fins a 13 anys, hi ha 110 infants,
el 40% de les quals són noies. "Oscil·la segons la temporada, però
crec que anem al 50%. Hi haurà
campanyes que pujaran les noies i d'altres els nois", admet el
director esportiu del club, Rogelio
Vega, que creu que en els propers
anys, la presència de la dona se-

Cursa Sant Vicenç

MÉS DONES QUE
HOMES, EN ELS 5KM
L'edició del 2020 de la Cursa Popular
de Sant Vicenç, que organitza el Club
Atlètic Mollet, va comptar, per primer
cop, amb més dones participants, que
no pas homes en la prova atlètica de 5
km. Concretament van haver 102 fèmines, mentre que nois van ser 94. En
10 km, va ser tot el contrari, amb 624
homes i 160 dones.

guirà en augment en categories
més altes de formació. Fins i tot,
admet Vega que dins les seccions
del club, a la de llançament hi ha
més noies, que nois. "Hi ha 18
atletes, el 60% són noies. Tenim també un grup de manteniment, on tot són mares", explica
Vega, que cada temporada veu
més implicació de les dones en el
club molletà. jl.r.B.
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Tractament de l'eruga processionària a Parets

Curs d'higiene alimentària per a comerços

L’Ajuntament de Parets està fent aquest novembre el tractament de
control de l’eruga processionària. La primera fase ha consistit en una
polvorització amb insecticida autoritzat i, al llarg del mes, es farà una
segona fase d’endoteràpia que es basarà a injectar una substància
fitosanitària d'origen natural al tronc dels arbres que es tractin.

L'Ajuntament de Montornès ha organitzat una formació gratuïta
perquè responsables de comerços minoristes accedeixin a l’acreditació
requerida d'higiene alimentària als seus establiments. El curs telemàtic
es farà els dies 16 i 17 de novembre, de 14.30 a 16.30 h. Per realitzar la
inscripció cal enviar un correu electrònic a ocupacio@montornes.cat.

Territori i Sostenibilitat destinarà
1,4 milions d'euros al projecte amb
26 accions, entre les quals una línia
de bus elèctric Granollers-Mollet
El Vallès Oriental –i, en concret, el corredor Besòs-Congost-Mogent– ha estat el territori que la Generalitat ha escollit per emprendre una prova pilot per implementar un paquet de mesures mediambientals en l'àmbit de la mobilitat laboral. Així ho
anunciava divendres, en una visita a la comarca, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que destacava com la tria
no ha estat casual: "És un territori obert i actiu", alhora que
"té unes dimensions bones per a la prova", amb una població
de 409.638 habitants, 39 municipis, 735 quilòmetres quadrats,
3.518 empreses emplaçades en 127 polígons i grans eixos viaris (AP-7, C-33 i C-17) i ferroviaris –el 33% dels municipis tenen
estació–. "Volem provar aquí amb l'esperit que les mesures
siguin replicables a altres indrets", afegia Calvet.
Així, la Direcció General de Qualitat Ambiental i l'Autoritat
del Transport Metropolità (ATM), amb el suport i seguiment
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Cimalsa, desplegaran al corredor vallesà 26
mesures que s'han distribuït en 7 eixos principals. Per poder-ho
fer, la Generalitat hi destinarà 1,4 milions d'euros, que s'invertiran per desplegar el projecte en un any, segons el calendari
previst –que fins a finals d'aquest 2020 marca el període de
reunions amb agents responsables, especialment associacions
d'empresaris i propietaris de polígons. "És un pas previ imprescindible per acabar de concretar les accions, ja que
treballarem amb el 80% dels polígons del corredor", explicava el director de l'àrea de Mobilitat de l'ATM, Lluís Alegre. De
fet, entre les poques accions ja situades al mapa, destacava la
prova pilot d'autobús elèctric a la línia entre Granollers i Mollet.
"Tenim definides la tipologia d'actuacions, però cal acabar
de concretar el lloc concret", apuntava el conseller.

1 Millora de la mobilitat activa i micromobilitat
-Prova pilot de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP): bicicletes i patinets públics
-Implantació de Bicitancats: aparcament segur de bicicletes en estacions de transport públic
-Millora de les xarxes de mobilitat activa: millora de connexió, senyalització, il·luminació
-Accions Zona de Baixes Emissions de Granollers: accions per fomentar la mobilitat activa

2 Participació de les empreses
-Impuls per a la redacció de Plans: plans de mobilitat corresponsable d'empresa, suport a les
mesures i redacció de Plans de Desplaçaments d'Empresa
-Suport a la prova pilot de rutes de busos d'empresa: rutes per empreses amb poca accessibilitat
-Promoció de la bicicleta a les empreses: cessió temporal de bicicletes als empleats, formació
-Acompanyament a les persones amb necessitats especials: App mòbil que proporciona una
planificació de la ruta, guiatge i monitoratge remot per poder fer ús del transport públic

3 Millora de la mobilitat en transport col·lectiu: eix R2Nord o Vallès Oriental

-Implantació de serveis a la demanda nocturns i en polígons petits: serveis de transport públic
per donar resposta als usuaris de zones de baixa densitat o amb baixa demanda, com ara polígons
-Millora de les parades de bus i intercanviadors: incorporació de passos de vianants, millora de
l'accessibilitat, canvi d'emplaçament de parades…
-Informació d'incidències al corredor: informació d'incidències del transport públic en temps real
-Suport a la prova pilot de bus elèctric: desenvolupaments del bus elèctric

4 Millora de l'eficiència del vehicle privat i la logística
-Sensorització d'aparcaments d'enllaç: en estacions ferroviàries
-Adequació d'un aparcament d'enllaç de bus: millora de la senyalització, il·luminació…
-Implantació de punt de recàrrega elèctrica: en zones urbanes
-Prova de cotxe compartit: model de col·laboració públicoprivada i interoperabilitat tecnològica
-Punts de convivència en aparcaments d'enllaç; implantació de guixetes d'autoservei en estacions
-Campanya promoció de flotes: difusió a les empreses de polígons industrials
-Prova pilot de cotxe multiusuari: implantació de vehicles compartits a diversos municipis

5 Innovació tecnològica
-Millores en el Mou-te: incorporació de noves funcionalitats com informació sobre xarxa ciclable,
itineraris multimodals de bicicleta i transport públic, etc.
-Espai web de mobilitat quotidiana: per facilitar la corresponsabilitat dels agents implicats
-Provat pilot de vehicle autònom: millores de l'eficiència en l'última milla
-SIG DUM-Logística: web en què els ajuntaments oferiran informació d'aparcaments, convivència…

6 Accions infraestructurals
-Carrils BUS interurbans: millora dels serveis interurbans tant dins com fora de l'àmbit d'actuació
-Altres carrils BUS en zones urbanes: conversió de petits trams urbans

7 Comunicació
-Campanya de comunicació del conjunt d'actuacions: jornades, xarxes socials, etc
-Campanya a joves i comerç electrònic: sobre l'impacte mediambiental de la venda on line

Reducció de la contaminació
Amb la implementació progressiva de les mesures contemplades en el pla de mobilitat laboral en el corredor Besòs-Congost-Mogent, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat calcula que reduirà en 5 anys l’emissió de més de
371 tones de diòxid de nitrogen (NO2), 24 tones de diòxid de
carboni (CO2) i 18 tones de partícules PM10. De fet, el conseller Calvet assegurava que l'1,4 milions que s'hi invertirà "no
surten del no-res, sinó del fons per la protecció de l’ambient atmosfèric, que prové de l'impost del CO2" i que gestiona la Direcció General de Qualitat de l’Aire i Canvi Climàtic.
A més, Calvet detallava que l'estratègia de mobilitat que
s'aplicarà al Vallès Oriental està inclosa al Pla director de Mobi-

litat, aprovat al juliol, i que compta també amb dues figures
més de planejament –el pla d'actuació per a la millora de la
qualitat de l'aire, i el pla específic de mobilitat del Vallès–.
El conseller reconeixia que la mobilitat als centres de
treball era una assignatura pendent i que "és un element
fonamental per al futur de Catalunya i per garantir el
dret al treball i a la salut de les persones". En aquest
sentit, assegura que es vol impulsar un model de mobilitat segura, intel·ligent, en què les bicicletes i els patinents
siguin protagonistes, així com la innovació tecnològica.
Això sí, "sempre l'ingredient principal ha de ser el

ACCIONS DELS 7 EIXOS DEL PROJECTE PILOT AL CORREDOR BESÒS-CONGOST-MOGENT

Vallès Oriental,
banc de proves
per transformar
la mobilitat

transport públic", assegurava Calvet. “Cal estendre
un nou model de mobilitat a tot el país, en la línia de
l’Agenda 2030 i posant el focus en la digitalització i la
transició ecològica”, afegia.
Amb tot, el pla també contempla mesures per al vehicle
privat, com el cotxe compartit per incrementar-ne l'ocupació, i afavorir el cotxe elèctric –de fet, el conseller prometia
ajuts per a la compra d'aquest tipus de vehicles i el pla preveu una línia d'autobus elèctric–. El pla també té accions de
comunicació perquè "serà molt important la sensibilització ambiental per canviar hàbits", deia. i M.e.
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TEIXIT ECONÒMIC L'ALCALDE I LA REGIDORA DE COMERÇ CELEBRARAN AQUEST DIVENDRES UNA REUNIÓ AMB ELS COMERCIANTS

La Llagosta es compromet a destinar
100.000 € a ajudar el comerç local

L'ACIS inicia una
campanya per
promoure la
compra al municipi
acis

la llagosta informa

regidor per la Reconstrucció econòmica i social, Marc Ruiz, qui indica
que els comerciants "tindran 15
dies per demanar-ho i després
es resoldrà. La idea és que un
cop tinguem totes les sol·licituds,
fem les transferències el més aviat possible". Segons Ruiz: "Volem
intentar ajudar i compensar tot
l'esforç que estan fent els negocis
per mantenir-se oberts". Per altra banda, el regidor va avançar que
també s'està treballant amb una
altra partida de 50.000 euros destinada a la promoció del comerç local.

INFORMANT L'alcalde i la regidora de Comerç en les visites als establiments
LA LLAGOSTA. Uns mesos després
del pacte per a la reconstrucció
econòmica i social de la Llagosta,
l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla
per ajudar el comerç local, un dels
més afectats per la pandèmia i enllesteix els últims serrells de cara a
què els comerciants puguin començar a demanar els ajuts promesos

a partir del pròxim mes de desembre. Així, el consistori prepara una
partida de 100.000 euros per als
establiments afectats per la crisi
de la Covid, amb ajuts directes per
la reobertura, així com per al pagament de taxes, com la de les escombraries. "La partida es repartirà
perquè arribi a tothom", explica el

Reunió amb els comerciants
Per la seva banda, l’alcalde, Óscar Sierra, i la regidora de Comerç, Isabel
Rodríguez, van fer dimarts al matí
una ronda de visites a comerços
llagostencs. L’objectiu era doble,
d’una banda copsar de primera mà
la seva situació en aquest moment
de crisi provocada per la Covid-19
i, d’una altra, convocar-los a una
reunió telemàtica per informar-los

sobre les ajudes que prepara l’Ajuntament. La trobada, oberta a tots els
comerços i negocis de la localitat, es
farà aquest divendres a les 15.30 h
a través de la plataforma Zoom.

Ajuntament

REUNIÓ DE SEGUIMENT
DEL PACTE PER A LA
RECONSTRUCCIÓ
Tots els grups municipals de l’Ajuntament es van reunir dilluns al saló
de plens per fer seguiment de les actuacions contemplades al Pacte per la
Reconstrucció Econòmica i Social del
municipi. “En un primer moment, es
va actuar en mesures de seguretat i
sanitat i ara estem centrats a ajudar
les famílies i el comerç”, va explicar el
regidor per la Reconstrucció econòmica i social, Marc Ruiz.

EL CARTELL
LA LLAGOSTA. L’Associació de Comerciants i Serveis de la Llagosta,
l’ACIS, ha posat en marxa una campanya per promocionar el comerç
local. Per participar hi ha temps fins
el 22 de novembre. Els compradors
hauran d’acumular cinc tiquets de
compra superiors a 10 euros dels
establiments adherits a la promoció, els quals es bescanviaran per
un val de tres entrades per persona al CEM El Turó. Un cop s’obri El
Turó, es podrà fer ús dels vals.

S'ADREÇA ALS ESTABLIMENTS DELS SIS MUNICIPIS DE LA RIERA DE CALDES

L'AMERC impulsa un web gratuït
perquè el comerç vengui online
LA LLAGOSTA. L’Associació de Municipis de
l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC) està
elaborant una plataforma web perquè els
comerços de la Llagosta, juntament amb els
dels altres cinc municipis d’aquest àmbit
territorial (Caldes de Montbui, Palau-solità i
Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat) puguin vendre en línia
tots els seus productes o serveis, sense cap
mena de cost.
"Som conscients que no són moments
fàcils pel comerç local. Les restriccions
a l’activitat presencial, i les condicions
canviants en quant aforament i horaris,
compliquen la vostra activitat ordinària.
És per això, que des de l’AMERC, hem cregut necessari impulsar un marketplace
que us permeti a tots els establiments del
territori tenir la vostra pròpia botiga online", expliquen des de l'organització.
Aquesta botiga en línia serà personalitzable i els establiments comercials podran
explicar qui són i quines són les seves fortaleses. Així mateix, hi podran integrar les seves xarxes socials. No hi haurà límits quant a
productes a pujar, el que sí que s'haurà d’indicar és la descripció i el preu. Els comerços
rebran avisos de les comandes via WhatsApp
o email, de la manera que els vagi més bé i el

pagament per part dels clients serà senzill, i
es podrà fer tant per bizum, targeta de crèdit
o pagament en el punt d’entrega.
Pel que fa al repartiment dels productes,
cada establiment decidirà com voldrà operar, d’entrada la plataforma no oferirà la logística, i seran els mateixos comerciants els
quals decidiran si ofereixen a la clientela la
possibilitat de repartir-ho a domicili o s’hi
ha de venir a buscar a la botiga física."El fet
de tenir en una mateixa plataforma totes
les botigues del poble permetrà crear un
gran centre comercial en línia, però de
proximitat, on els clients podran comprar a les botigues de sempre, des de casa
o la feina, i sense horaris", expliquen des
d'AMERC.

Un projecte en xarxa
El projecte el fan col·laborativament sis
ajuntaments de l’entorn de l’Eix de la Riera
de Caldes. En aquesta àrea no tan sols hi viuen prop de 90.000 persones, sinó que hi treballen diàriament més de 40.000 persones.
Els interessats en vendre els seus productes
a través de la nova plataforma, que no tindrà
cap cost per als comerços, poden inscriure's
a través del web: http://www.rieradecaldes.
com/compraprop.
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Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
04/11 Puriﬁcación Carmona Guerrero 90 anys
06/11 Fernando Simón Teres
68 anys
07/11 Regina Pascual Antonio
89 anys
07/11 José Manuel Sánchez Benavente 59 anys
08/11 Antonio J. Fernández Mingorance 75 anys
PARETS DEL VALLÈS
08/11 Agustín Chale Suara
75 anys
SANTA MARIA DE MARTORELLES
08/11 Maria Teresa Valls Camp
70 anys
02/11 Rosario Brutau Ricart
69 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
03/11 Núria Tarrés Casanovas
82 anys
05/11 Antonio Águila Fàbregas
87 anys
08/11 Maria Gea Burruezo
83 anys
08/11 José Castellano Vallejo
94 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Dissabte, 14 de novembre de 2020
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 15 de novembre de 2020
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 16 de novembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Laia Laffaure
Dimarts, 17 de novembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 18 de novembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 19h: Connecti.cat
A les 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro
(dins del Vallès Visió Notícies)
Dijous, 19 de novembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: Visions, amb Alba Castilla García
A les 19h: Connecti.cat
I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian
Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h,
22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h i al web
www.vallesvisio.cat

TRIBUTS L'ÚNICA TAXA QUE S'INCREMENTARÀ SERÀ LA D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

SOLIDARITAT

L'Ajuntament de la Llagosta
congela els impostos de 2021

Balanç positiu en
la nova jornada de
captació de sang

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha
decidit congelar la majoria d'impostos de cara al 2021. El govern
va exposar la proposta en el ple
per aprovar inicialment les ordenances fiscals que es va celebrar
de forma extraordinària a finals
d'octubre. Així, es congela l'Impost
de Béns Immobles (IBI) i la taxa
per a la recollida d'escombraries
i neteja viària, fent un esforç en
aquesta última, "quan en realitat
correspondria un increment per
a l’exercici 2021 del 14’37%”,
segons la regidora d'Economia i
Hisenda, Conchi Jiménez qui recordava que si enguany haguessin
anat bé les coses, s'hauria hagut
d'incrementar la taxa ja que "tindrem un forat, segons he calculat, d'uns 300.000 mil euros".

Mentre que pel que fa a l'IBI
s'ha incorporat una bonificació
del 50% per als béns immobles
d’ús residencial destinats a lloguer
d’habitatge amb renda limitada.

S'encareix l'Atenció Domiciliària
Per contra, s'encareix l’Ordenança
fiscal reguladora del preu públic
del Servei d’Atenció Domiciliària.
Aquest increment ve justificat per
l’assimilació dels preus previstos
a l’ordenança amb els preus adjudicats pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental amb la darrera licitació del servei. Una pujada la qual
va rebre les crítiques de la LLEC i
d'ERC. "Estem d'acrod amb la
congelació de la majoria d'impostos, però crec que aquest
era un tema sensible, que ens

SOLIDARITAT L'ACTIVITAT TINDRÀ LLOC EL 29 DE NOVEMBRE

preocupa i segurament en els
propers mesos hi hauran més
usuaris d'aquest servei, ja que
la pandèmia va per llarg", deia
el portaveu d'ERC, Xavier Cols.
Mentre que per Eva de Miguel: "No
tocava en aquests temps tan difícils fer aquesta pujada".
"L'únic que no es congela és
l'actualització que es fa d'una
tarifa de copagament que estableix el Consell Comarcal i que
copaguen les famílies que utilitzen el servei", subratllava l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra
durant la intervenció final.
Amb tot, les ordenances fiscals
del 2021 es va aprovar inicialment
amb l'abstenció de Ciutadans,
d'ERC i la LLEC i els vots a favor de
l'equip de govern.

LA LLAGOSTA. Des del Banc de Sang
fan un balanç molt positiu de la
campanya realitzada dilluns al
municipi que es va saldar amb 74
donacions. Aquestes se sumen a
les 77 del setembre, les 155 del
juny i les 27 del gener.

MEDI AMBIENT

Talio, s'encarregarà
de la poda de l'arbrat
LA LLAGOSTA. L’empresa TALIO ha
guanyat el concurs per fer la poda
a la Llagosta durant els dos propers anys per un import total de
55.002,64 euros, IVA exclòs. La firma s'encarregarà de continuar els
treballs que ha iniciat la brigada
municipal aquesta setmana.

Abocament il·legal a Can Donadéu

La Zumba Gegant es
farà en format virtual
LA LLAGOSTA. Les restriccions per
la Covid no han aturat la celebració d'enguany de la Zumba Gegant.
L'organització ha decidit canviar el
format presencial i fer l'activitat online el pròxim 29 de novembre.
A diferència d'anys anteriors, per
participar no caldrà adquirir una
entrada, sinó que estarà oberta a
tothom: "Volem agraïr a la gent
que ens segueix cada any la seva
participació", ha explicat el Pablo
Martín, cap de la Colla Gegantera.
Per accedir a la jornada, que co-

mençarà a les 9h del matí amb una
sessió del DJ Peris i acabarà amb les
sessions de Zumba d'11h a 14h, caldrà connectar-se a la plataforma de
vídeos Twitch.

Donatius per la Covid
L'entitat ja ha començat a promocionar l'activitat a les seves xarxes
socials. La cita serà novament solidària i es podran fer donatius per
la Marató de TV3, que enguany es
dedicarà a recaptar fons per a la investigació de la Covid.

L’Ajuntament de la Llagosta ha obert un expedient per un abocament il·legal d'uns
200 neumàtics que es va detectar el 23 d’octubre a la zona de Can Donadéu, molt
a prop del cementiri. El 2 de novembre, el propietari d'una empresa de Badalona,
alertat per la policia, va retirar els neumàtics de la zona. foto: la llagosta informa

C. Santa Teresa, 16 · La Llagosta

93 560 30 63
CAMPANYA DE NADAL: “SIENTE LA MAGIA” DEMANA CITA PRÈVIA A: fotodamian@gmail.com
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COVID LA VELOCITAT DE REPRODUCCIÓ TAMBÉ AUGMENTA I SUPERA DE NOU LA XIFRA DE L'1

LA MÚTUA DONARÀ 191 € PER NADÓ RETRATAT A LA MARATÓ

El risc de rebrot torna a pujar
al Baix Vallès, amb dades que a
Mollet doblen la mitja catalana

Els nadons nascuts a
la Clínica del Carme,
protagonistes dels
'Somriures que curen'

BAIX VALLÈS. El descens viscut la
setmana passada no ha acabat
d'arrelar al territori. De nou, el
risc de rebrot ha experimentat un
increment als municipis baixvallesans. Segons les últimes dades
de l'Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitària de Catalunya (AQuAS),
el risc de rebrot se situava aquest
dimecres al Baix Vallès en els 869
punts, superant amb escreix la
mitjana catalana de 595 punts i
lleugerament per sobre de les xifres de fa 15 dies (801). Aquest
increment també es registrava en
la Rt (velocitat de reproducció de
la malaltia) que superava de nou la
barrera de l'1 i se situava a l'1,03.
Així mateix, la dada més preocupant la registrava Mollet. La ciutat
comptava aquest dimecres amb un
risc de rebrot de 1.230 punts, més
del doble que la mitjana catalana i
una Rt d'1,07.
Per Àrees Bàsiques de Salut
(ABS), les de la Llagosta i Mollet
Est són les que més han incrementat respecte a la darrera setmana.
A la Llagosta s'han detectat 84 positius, 24 més que en els darrers
set dies i a Mollet Est s'han confirmat 156 positius, 23 més que els
registrats en els últims set dies.
Per contra, la xifra de positius ha
anat a la baixa a la resta d'ABS del
territori, sent la de Montornès-

Montmeló on s'hauria experimentat el descens més elevat, amb 43
positius menys que fa una setmana quan n'havien comptabilitzat
168. La segueixen Parets amb 43
positius detectats, 19 menys que
en els darrers set dies i per últims
l'ABS de Sant Fost-Martorelles
amb 36 positius, 11 menys que fa
una setmana.

El govern de Sant Fost, confinat
Per altra banda, dilluns un cas
positiu de Covid obligava a confinar l'alcalde i els quatre regidors
d'ERC-Junts x Sant Fost. L'alcalde,
Carles Miquel, informava a través
d'una piulada a Twitter que estarien aïllats durant 10 dies .

Gent gran

LA RESIDÈNCIA PEDRA
SERRADA CONTINUA
SENSE POSITIUS
La residència Pedra Serrada de Parets
continua sent una "residència verda",
sense cap cas de Covid-19, segons
dades facilitades per la Fundació Sanitària Mollet. Aquest dijous l'ocupació
era de 44 avis i àvies. Per altra banda,
continua tancat el centre de dia. En
aquest espai s'estan acabant d'enllestir els treballs de sectorització que
permetran demanar permís a la Generalitat per poder reobrir el centre.

La Mútua de Granollers, que durant la primera onada també va
atendre els parts derivats de l'Hospital de Mollet, ha posat en marxa
una nova edició de la campanya
solidària Somriures que curen,
que enguany s'ha volgut adaptar a
la situació de crisi sanitària i social.
L'entitat recorda que, en els pitjors
moments de la primera onada, la
Clínica del Carme de La Mútua va
acollir 191 naixements, que seran
els protagonistes de la campanya.
La Mútua vol recaptar una xifra
rècord per a la lluita contra la Covid-19, de manera que ha incorporat col·laboradors i noves aliances
per culminar la campanya.

La Mútua ha organitzat, amb la
col·laboració d'11 fotògrafs del
Vallès Oriental, un macromural en

el qual vol que hi surtin retratats
els 191 infants nascuts a La Mútua
durant els mesos de confinament.
Per això, l'entitat fa una crida a
totes les famílies que van viure el
naixement del seu fill o filla a la Clínica del Carme a participar-hi. Per
a cadascun dels nadons que sigui
retratat, La Mútua donarà a La Marató la quantitat de 191 euros, de
manera que espera poder comptar
amb la col·laboració de les 191 famílies per aconseguir arribar a la
xifra de 36.481 euros.
La Mútua, doncs, demana a les
famílies la seva col·laboració i les
convoca a les sessions fotogràfiques que es faran del 23 al 27 de
novembre en un espai de la 7a
Planta de La Mútua, transformat
temporalment en un set fotogràfica. En la campanya també hi participa el diari SomGranollers.

MEDI AMBIENT

SERVEIS

Donatius per La Marató

CAUEN ELS INGRESSOS ALS HOSPITALS,
PERÒ INCREMENTEN LES DEFUNCIONS
n L’Hospital de Mollet tenia aquest dimecres 56 persones ingressades amb

Covid-19, un nombre notablement inferior al de fa una setmana, quan es registraven
89 ingressats per coronavirus.En els darrers set dies s’han donat 66 altes, i ja són 752
altes des de l'inici de la pandèmia. La nota negativa són les defuncions. En concret
han perdut la vida 9 pacients gairebé el doble que la setmana passada quan en
van morir 5, segons dades facilitades per la Fundació Sanitària Mollet. A l'Hospital
General de Granollers l'evolució també ha estat agredolça.
Així, aquest dimecres hi havia 96 casos de Covid-19 positius ingressats, 18
menys que la setmana passada. Per altra banda, en aquests darrers set dies, tot
i el descens d'ingressos, han mort 11 persones a l'Hospital de Granollers que van
donar positiu en coronavirus.

Les aigües residuals Parets habilita de
confirmen l'evolució nou el telèfon de
consultes Covid
creixent del virus
PARETS. L'Ajuntament ha habial Baix Vallès
MONTORNÈS / LA LLAGOSTA. L'anà-

EL CENTRE CONTINUA AMB LES VIDEOTRUCADES DELS PACIENTS COVID AMB ELS SEUS FAMILIARS
FSM

L'HOSPITAL DE MOLLET
MANTÉ EL PROJECTE
DE SUPORT COVID

En aquesta segona onada de la pandèmia, l'Hospital de Mollet manté el
projecte de Suport Covid, que té com a objectiu donar suport, afavorir
la comunicació i reduir l’ansietat de les famílies i/o acompanyants de
les persones ingressades. Format per diferents professionals sanitaris,
treball social i d’atenció espiritual, es realitzen videotrucades per tal de
fomentar un espai de comunicació més pròxim on es puguin veure i parlar.

lisi de les restes genètiques del
SARS-CoV-2 a les aigües residuals
tractades a les depuradores de
Montornès i la Llagosta confirmen la presència generalitzada i
creixent del virus a les poblacions
del Baix Vallès. Durant juliol i fins
a mitjans d'agost, les aigües residuals de totes dues depuradores
mostraven unes concentracions
de restes gèniques del virus, que
a partir del setembre i fins a finals
d'octubre van augmentar i es van
situar en concentracions molt elevades (≥ 105 còpies gèniques per
litre d’aigua residual, és a dir, (≥
100.000 còpies/L). Les darreres
anàlisis (octubre) mostren concentracions elevades en totes dues
EDAR, el que indica una circulació
alta i sostinguda del virus entre la
població assistida.
El projecte de recerca el van
iniciar, el passat juliol, els Departaments de Territori –a través de
l’ACA– i de Salut, juntament amb
ICRA, UB i Eurecat.

litat de nou el telèfon 677 12 45
92 per a consultes relacionades
amb l'emergència de la Covid-19.
L'atenció a la ciutadania es fa els
dissabtes i diumenges de 9 h a 15
h. No es tracta d'un telèfon per
comunicar símptomes o emergències, sinó per consultes sobre
obertura d'equipaments o altres
relacionades amb serveis .

Mollet cedeix
l'Espai Sant Jordi
per a proves Covid
MOLLET. L'Ajuntament ha cedit a la
Generalitat l'Espai Sant Jordi per a
les proves de detecció que es fan
als contactes asimptomàtics dels
casos de Covid-19 positius. Aquest
recinte, que acull des d'aquest dimarts les proves, estarà en funcionament de dilluns a diumenge, en
horari de 8 h a 20 h, amb cita prèvia. L'objectiu és descongestionar
els ambulatoris.
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MUNICIPAL SIERRA SUBSTITUEIX ANTONIO RÍSQUEZ DESPRÉS DE 20 ANYS EN EL CÀRREC

TRIBUNALS L'EMPRESA HA DEMANAT UN ACLARATORI

Óscar Sierra nomenat nou primer
secretari del PSC a la Llagosta

El TSJC desestima un nou
recurs presentat
per l'empresa Geafe

LA LLAGOSTA. Óscar Sierra és des
d'aquest dissabte el nou primer secretari del Partit dels Socialistes de
Catalunya de la Llagosta. Sierra va
ser escollit durant una assemblea
telemàtica i ocupa el càrrec en substitució d'Antonio Rísquez, primer
secretari del partit al municipi durant els darrers vint anys.
La candidatura de Sierra, l'única
que es va presentar, va ser aprovada
per unanimitat. En l’assemblea local
de la formació es va renovar l’executiva i es va aprovar l’informe de
gestió de la direcció sortint, presentat per l'exprimer secretari, Antonio
Rísquez, qui va fer un repàs dels
seus vint anys al capdavant de la formació local. Durant l'assemblea, alguns dels participants van prendre
la paraula per agrair la feina feta per
Rísquez durant aquests anys.

La nova executiva
A banda de Sierra, els altres membres de la nova executiva són Judith
Robles, secretària d’Organització;
Marc Ruiz, adjunt a la secretaria

diputació

08centvint

LA LLAGOSTA. El Tribunal Superior

ÓSCAR SIERRA

ANTONIO RÍSQUEZ

d’Organització i secretari de Política
Municipal; Mel Beltrán, secretària
de Joventut i d’Igualtat i LGTBI; Fran
Ruiz, secretari d’Educació i de Formació; Raúl Valero, secretari d’Estratègia Electoral; Antonia Illescas,
secretària de Benestar de les persones; Mariano García, secretari de
Finances i de Cultura; Núria Guerrero, secretària de Comunicació;
Jordi Jiménez, secretari d’Acció Política; Isabel Rodríguez, secretària de
Transició ecològica; Luis Ortí, secretari de Salut pública; Imma Buades,

secretària de Benestar animal; i Víctor Alcaide, secretari de Promoció
Econòmica, Ocupació i Comerç.
Després de l’elecció de la nova
executiva, Óscar Sierra va agrair la
confiança atorgada pels militants
al seu projecte i es va comprometre a continuar la tasca històrica de
l’Agrupació Local del PSC per "seguir millorant el municipi i lluitar
per una societat més justa".
L’assemblea de dissabte va comptar amb l’informe polític del diputat
del Parlament Jordi Terrades.

de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
desestimat un recurs presentat
per l’empresa Geafe per la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona
que va donar la raó en el seu dia
a l’Ajuntament de la Llagosta respecte al conflicte judicial que mantenen les dues parts.
El Jutjat Contenciós Administratiu havia desestimat el recurs presentat per Geafe contra la decisió
de l’Ajuntament de la Llagosta de
resolució del contracte de gestió
i explotació del Complex Esportiu Municipal El Turó per part
d’aquesta empresa per incompliment molt greu de les seves obligacions essencials. Geafe demanava, entre d’altres, l’anul·lació
de la resolució del contracte i que
l’Ajuntament li pagués una sèrie
d’indemnitzacions.
Ara, el TSJC desestima el recurs
d’apel·lació de Geafe i l’obliga a pa-

gar les costes del procés judicial.
Però el procés no acaba aquí. Geafe
ha demanat un aclaratori al TSJC i,
posteriorment, podria presentar
encara un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.
Precisament, el passat mes de
gener, l'alt tribunal ja havia desestimat un altre recurs d’apel·lació que havia presentat l’empresa
Geafe pels acords del Ple de l’Ajuntament de la Llagosta sobre el tancament definitiu del procés d’intervenció de la gestió i explotació
del Complex Esportiu Municipal
El Turó. En aquella ocasió el TSJC
també va condemnar a Geafe a pagar les costes processals. Mentre
que el primer recurs desestimat a
Geafe per aquest cas el feia, el 24
d’octubre de 2016, la sala del contenciós administratiu.
Segons els acords del Ple el 29
de maig de 2014 i el 30 d’abril de
2015, l’Ajuntament reclama uns
161.000 euros a Geafe.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES
Prevenció de mort sobtada a l’esport.

(examen, electro repòs, ecocardiograma
Doppler-color, electro d’esforç).

Detecció de cardiopaties hereditàries.
Insuficiència coronària.
Arrítmies cardíaques.
Per reservar cites: 93 871 75 19 o al web: www.triasdebes.es
(També visites online per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28
www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

P

1H
GRATUÏT

ACCÉS PER
A CADIRA
DE RODES
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INFRAESTRUCTURES EL CONSELLER DE TERRITORI VA VISITAR LES OBRES DEL TERCER CARRIL DE LA C-17 EN SENTIT BARCELONA

Calvet: "L'autovia presenta un
conjunt de dèficits que ens
hem determinat a solucionar"
territori

PARETS. El conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià Calvet, va
visitar divendres passat les obres
del tercer carril de la C-17 en direcció sud, que ja fa unes setmanes
que van arrencar al carrer de la
Bassa de Parets, al voltant de l'establiment Brico Depôt. Calvet va
destacar que l'autovia és "un eix
bàsic del país, de prosperitat i
de mobilitat".
En aquest sentit, va assegurar
que fa anys que hi cal fer millores en la infraestructura i en els
accessos: "La C-17 presenta des
de fa temps un conjunt de dèficits que ens hem determinat a
solucionar". Tot plegat arrenca
aquesta tardor, amb el tercer carril en direcció a Barcelona, però es
tracta d'un pla de millores format
per quatre grans projectes i amb
un cost previst d'uns 50 milions
d'euros.

El projecte del tercer carril
Les obres que han començat ara
consisteixen en la construcció d’un
tercer carril i la reordenació d’accessos en la calçada sentit Barcelona, entre l’enllaç amb la C-35 i la
ronda sud de Granollers (C-352).
El projecte abasta una longitud de
4 quilòmetres i comprèn els municipis de Granollers, Lliçà de Vall i
Parets del Vallès. El carril addicional previst en aquesta calçada es
construirà integrant com a tercer
carril el ramal que s’incorpora des
de la ronda sud de Granollers, fins
passat l’enllaç de la C-35, on la carretera actualment ja té tres carrils.
Aquesta ampliació de la calçada

Mobilitat

PETICIÓ DE MILLORES
EN EL TRANSPORT
FERROVIARI
Des de la comarca s'aprofitava la visita del conseller per insistir en les
demandes històriques de millores en
el transport ferroviari. El president
del Consell Comarcal i alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, reclamava "pressionar pel desdoblament
de l'R3". “Fa 100 anys que tenim la
mateixa línia. És cert que ara s’han
notat millores i avenços amb la supressió de passos a nivell o millores
a les estacions, però cal fer l’empenta
final”, comentava Colomé. També recordava la necessitat de la línia orbital
ferroviària Sabadell-Granollers-Mataró, la nova estació al Circuit de Catalunya, l’intercanviador de l'R3 amb l'R8,
i la millora dels serveis públics, també
els destinats a la població dispersa i
als polígons industrials.

DIVENDRES El conseller de Territori, Damià Calvet, en la visita a les obres
comporta l’adaptació de les connexions dels ramals d’entrada i sortida dels enllaços. Els accessos des
dels enllaços de la carretera C-155
(de Sabadell a Lliçà de Vall) i de
la C-35 es canalitzen a través dels
carrers dels polígons industrials
de la zona i d’una nova sortida des
del tronc de la C-17 al quilòmetre
17. Els accessos directes s’anul·laran i es vehicularan a través dels
enllaços i de la sortida esmentats.
D’altra banda, per absorbir el
trànsit que es generarà en els pròxims anys a les zones industrials
de Parets del Vallès, es remodelarà l’actual enllaç entre la C-35 i la
C-17 de manera que millori la seva
funcionalitat. També es preveu la
construcció d’una passera per a
vianants i bicicletes per permeabilitzar la C-17 en l’àmbit de Parets.
Sobre la passera, l'alcalde paretà,

Jordi Seguer, va explicar que "connectarà el nucli urbà del poble
amb Can Volart. Hi ha molta
gent de Parets que hi treballa al
polígon, i aleshores hi podran
anar a peu o en bicicleta"
Un cop finalitzi l'obra ja engegada, arrencaran les actuacions per
construir el tercer carril en direcció a Vic. D'aquesta obra, Calvet va
dir: "Estem acabant el projecte
i pretenem licitar-ho immediatament, a finals del 2020 o a
principis del 2021. És una obra
d'una quantitat encara més important, 21 milions d'euros, per
la seva complexitat en alguns
dels seus accessos". Així mateix,
també es treballa en els projectes
per a millorar l’accessibilitat a
Montmeló i l’accessibilitat a Mollet
del Vallès i Martorelles en l’àmbit
de la Vinyota. sergio carrillo

SUCCESSOS

Una col·lisió talla
tres carrils de l'AP-7
MOLLET. Dilluns, es va produir un
accident al quilòmetre 138 de l'AP7 (a Mollet) en direcció Girona,
després de la col·lisió de diversos
vehicles. Un d'ells, una furgoneta,
la qual va bolcar. L'aparatós accident que va tenir lloc al voltant de
les 19 h va fer que en aquell tram
de la carretera s'haguessin de tallar els tres carrils de l'esquerra.
Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat cinc unitats del SEM que van
atendre in situ a quatre persones,
dues d'elles les van traslladar fins
a l'ambulatori de Mollet. Tots quatre tenien ferides lleus.

CONSULTORI

La reinversió en
habitatge habitual
mitjançant
hipoteca també
dóna dret a
l’exempció de
l’IRPF
El Tribunal Suprem a la seva Sentència d’1 d’octubre de 2020,
ha establert que “per aplicar
l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual no
resulta necessari emprar íntegrament els diners obtinguts de la
venda de l’anterior habitatge, sent
suficient amb aplicar per al mateix fi diners rebuts a préstec d’un
tercer, ja sigui directament o bé a
conseqüència de la subrogació en
un préstec prèviament contractat
pel transmitent de l’immoble”.
La Sala revoca la sentència inicial
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que va avalar la liquidació d’Hisenda, i dóna la raó
a la recurrent en què l’Administració realitza “una interpretació del
concepte de reinversió de naturalesa pràcticament física entenent
que es tracta d’un trasllat material d’un flux monetari d’un origen
a una destinació predeterminada en lloc d’atendre el concepte
econòmic d’inversió entenent que
hi ha reinversió quan el nou actiu adquirit (l’habitatge habitual
de destí) iguala o supera el preu
obtingut de venda de l’actiu precedent (l’habitatge habitual d’origen)”.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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POLÍTICA ALCALDES SOCIALISTES DEL BAIX VALLÈS DONEN EL TRET DE SORTIDA A LA PRECAMPANYA PER A LES ELECCIONS DEL 14-F

PARTITS
l.o.

El PSC vol recuperar
la llei de barris i
l'agenda social
BAIX VALLÈS. El PSC de Vallès Oriental ha fet el tret de sortida de
la precampanya electoral de cara
als comicis catalans previstos per
al 14 de febrer. Els socialistes han
reivindicat l'esperit de la llei de
barris que va implantar el govern
Tripartit i s'ha compromès a tirar-lo endavant si arriba al Govern
de la Generalitat.
La plaça Cinco Pinos i el centre de
serveis El Lledoner, un dels espais
que es van desenvolupar gràcies a
la llei de barris que va permetre la
reforma integral del barri de Plana
Lledó de Mollet, van ser l'escenari
dimarts d'un acte en què participa-

ven els alcaldes Josep Monràs, de
Mollet, Òscar Sierra, de la Llagosta, i Pere Rodríguez, de Montmeló,
acompanyats també pel primer
secretari de la Federació PSC del
Vallès Oriental, Jonatan Martínez.
En l'acte, Monràs reivindicava
la "gran feina que va fer el Tripartit al conjunt del país amb la
Llei de Barris", que, segons els socialistes, va permetre millores als
nostres barris, a la via pública, i en
l'àmbit de l'ocupació i la dinamització de l'economia local. Els socialistes consideren que "tot això
només serà possible amb un
futur govern català socialista" i

Dos baixvallesans,
a l'executiva
comarcal de Junts
per Catalunya

CAMPANYA SOCIALISTA Monràs en primer terme amb Sierra i Rodríguez
criticaven els darrers deu anys de
"paràlisi" dels governs de la Generalitat en què "només s'ha parlat de banderes i no s'ha donat
resposta a les necessitats reals
dels ciutadans", deia Monràs.
Sierra valorava la llei de barris
com a eina vertebradora del comerç local. Per la seva part, l'alcalde Montmeló demanava recuperar "el model de país que pensi

en els barris i en millorar la vida
de la gent", explicava Rodríguez.
El secretari de la federació comarcal del PSC concloïa tot assegurant que els socialistes volen "recuperar l'agenda social, amb uns
millors serveis públics i garantir
la igualtat d'oportunitats amb la
recuperació de la idea de les 3
M: més metges i metgesses, més
mestres, i més Mossos", deia.

BAIX VALLÈS. Junts per Catalunya
està en procés de construir les seves estructures territorials. El cap
de setmana, els afiliats van elegir
l'executiva comarcal del partit, així
com la direcció de la vegueria de les
comarques de Barcelona. Tant per
a una com per a l'altra va presentar-se una única candidatura.
Pel que fa a l'executiva comarcal de Junts, està encapçalada
per l’alcalde de Sant Celoni, Raül
Garcia, acompanyat com a vicecoordinador de Jordi Xena, de Santa
Maria de Palautordera. Entre d'altres, formen part de l'executiva
els baixvallesans Olga Vilaseca,
de Mollet, i Dídac Santisteban, de
Montmeló.

CATALUNYA EN COMÚ A LA COMARCA APROVA RESOLUCIONS EN FAVOR DE LA SANITAT PÚBLICA I DE LA CREACIÓ DELS CONSELLS LOCALS DE LA GENT GRAN

Els comuns del Vallès Oriental reivindiquen les
polítiques "per al bé comú" en la 1a assemblea
BAIX VALLÈS. Després de dos anys de
naixement dels comuns, el procés
de territorialització de Catalunya en
Comú al Vallès Oriental culminava
dissabte amb la celebració de la primera assemblea de la formació a la
comarca, amb uns 80 participants.
L'assemblea presidida per Jordi Manils i Natalia Segura va aprovar documents d’estratègia política (95%
de vots favorables) i diverses resolucions a favor de la sanitat pública
(93%), sobre la tasca del govern de
coalició de l’Estat (unanimitat) i per
a la creació dels consells locals de la
gent gran (96%).

Els portaveus comarcals Jose A.
Montero i Mireia Marín van posar
èmfasi en la feina que estan fent les
agrupacions dels Comuns arreu de
la comarca des dels governs i des
de l’oposició. "Allà on som presents les nostres idees transformen la societat perquè sigui
més justa i igualitària", deia Marín, qui destacava la tasca des del
govern del Consell Comarca i des
de poblacions com Parets o Montornès, amb l'Alcaldia de Montero,
on hi ha "un govern valent que
ha posat per davant el bé comú
amb polítiques d'habitatge pú-

blic i la municipalització del
servei de l'aigua", deia. Marín
també destacava la tasca que es fa
des de l'oposició a altres poblacions "on la feina és més dura".
Per la seva part, Montero parlava
de la responsabilitat dels comuns
com a organització per "construir
un instrument al territori que
ens permeti intervenir en una realitat complexa i ser eficaços per
complir els nostres objectius". El
portaveu comarcal indicava que, en
un moment com l'actual "s'ha de
tenir en compte el deteriorament
de les condicions de vida i oferir

respostes i polítiques a la gent
que ho passa malament".
L'alcalde de Montornès també

Jose Montero: "Cal tenir en
compte el deteriorament de
les condicions de vida i
donar-hi respostes"
feia una reflexió sobre l'avenç del
feixisme arreu del món. "Ens correspon analitzar què passa perquè sectors populars estiguin
abraçant aquestes idees. Hi ha

el risc de perdre valors democràtics i nosaltres tenim la responsabilitat de construir cultura democràtica", deia.
A la cloenda de l’assemblea hi
van participar la diputada al Congrés d’En Comú Podem, Aina Vidal,
i la secretària d’Organització de Catalunya en Comú, Agnès Petit. Vidal
destacava el gir de les polítiques
d'Europa per respondre a la crisi de la Covid en comparació amb
l'austeritat aplicada després de la
crisi del 2008, i considerava que
aquest canvi és una "oportunitat".
"S'ha apostat per la inversió pública i això és una oportunitat
per desenvolupar nous sectors
sostenibles i per reforçar l'estat
del benestar", considerava Vidal,
qui també reclamava no abaixar la
guàrdia davant l’extrema dreta.

LA FORMACIÓ VA REGISTRAR DIMARTS UN REQUERIMENT A L'ALCALDIA EN EL QUAL TAMBÉ DEMANA QUE S'ANUL·LIN LES RESOLUCIONS DE QUAN VA SER ALCALDESSA

IUSF demana que s'anul·li
el sou a la regidora de Sant
Fost, María José Sánchez
SANT FOST. Independents Units
per Sant Fost (IUSF) va registrar
aquest dimarts un requeriment
a l'Alcaldia de Sant Fost per demanar que s'anul·li el sou a la regidora María José Sánchez i se li
assigni una percepció només per
assistència als plens. També pro-

posa que s'anul·li les resolucions
dictades durant el període que va
ocupar l'alcaldia i que se li reclamin les retribucions percebudes
indegudament des del 15 de juny
del 2019, així com que se la doni de
baixa de la Seguretat Social a partir
d'aquesta data i es comuniqui a la

TGSS la baixa perquè sigui efectiva
i es retorni les quotes indegudes.
El requeriment d'IUSF es basa
en la sentència 1401/2020 de 26
d'octubre de 2020, dictada per la
Sala Tercera, Contenciosa-Administrativa, Secció 4a, del Tribunal
Suprem que és ferma i fixa doctrina en el sentit que un regidor que
abandona la candidatura per la
qual es va presentar i va ser elegit
i passa a la condició de regidor "no
adscrit", no pot ostentar càrrecs o
delegacions ni rebre més retribucions que les que com a regidor
electe li corresponen.

arxiu

MARIA JOSÉ SÁNCHEZ

"Entenem que és un requeriment que fan perquè interpreten aquesta sentència i l'assimilen amb el cas de Sant Fost",
responia, l'alcalde Carles Miquel
qui afegia: "Nosaltres no compartim aquesta interpretació.
No considerem que la situació
sigui assimilable, però en tot cas
ho estem estudiant i ens assessorarem al respecte".
El cas es remunta a les eleccions
municipals del 2019 quan Sánchez
va abandonar l'acta de regidora
del PSC per governar amb ERCJuntsxCat i En Comú Podem.
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ECONOMIA

Henkel creix un 3,9% durant el tercer trimestre

Reempresa als municipis petits

Henkel ha aconseguit un fort creixement orgànic en les vendes
del tercer trimestre en totes les unitats de negoci. Segons
la multinacional, que compta amb un centre de producció a
Montornès, el grup ha experimentat un creixement orgànic
d'un 3,9% fins als 5.000 milions d'euros.

La Diputació i la patronal Cecot ha presentat
el programa Reempresa municipis petits.
Una prova pilot per garantir la continuïtat
dels negocis que es farà en deu poblacions de
menys de 15.000 habitants, com la Llagosta.

OCUPACIÓ AMB UNA TAXA DE 13,40%, AL BAIX VALLÈS HI HA 8.165 PERSONES SENSE FEINA, GAIREBÉ UN MILER MÉS QUE LES REGISTRADES L'OCTUBRE DEL 2019

L'atur cau a l'octubre per
segon mes consecutiu
BAIX VALLÈS. El mes d'octubre
tancava portes al Baix Vallès amb
un lleu descens de la xifra de persones inscrites a les Oficines de
Treball de la Generalitat. Una caiguda (-0,66%) lleugerament inferior a la registrada el mes anterior
(-3,89%) i que situa la taxa d'aturats al territori en el 13,46% de
mitjana, segons dades de l'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès
Oriental. Així aquest octubre eren
8.165 els aturats a la subcomarca,
un 13,40% més (965 més) que els
registrats fa un any.
Per municipis, la davallada més
important s'ha produït a Santa Maria de Martorelles amb un 9,62%
d'aturats menys que el mes de
setembre. Seguida de Parets, que
registrava una caiguda del 3,14%

i Montornès, amb un descens del
2,13%. Tant a la Llagosta com a
Mollet la caiguda ha estat més moderada, de l'1,02% i el 0,19% res-

pectivament. Mentre que la xifra
d'aturats ha incrementat a Sant
Fost (1,42%), Montmeló (1,90%)
i Martorelles (3,28%).

GAIREBÉ UN MILER DE CONTRACTES
MENYS QUE ELS REGISTRATS FA UN ANY
n Aquest mes d'octubre també registrava una davallada (-21,65%) de mitjana
en la xifra total de contractes al Baix Vallès. Segons dades de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, la subcomarca tancava el mes amb 3.844
contractes nous, gairebé un miler menys (-884) que els registrats l'octubre del
2019. D'aquestes persones contractades, 2.344 han estat homes i 1.500 dones,
sent aquestes últimes les que haurien registrat la caiguda més gran amb un 23%
menys de contractes que l'any anterior. Les dades s'assimilen a les registrades a
la comarca, amb 11.818 contractes, una xifra inferior als 14.094 contractes registrats l’octubre del 2019. Així, la variació interanual en termes comarcals segueix
sent negativa i la caiguda en la contractació se situa en el 16,1%.

Tot i aquestes dades, Montornès
i la Llagosta continuen encapçalant els municipis amb la taxa més
elevada de persones sense feina al
Baix Vallès, amb un 15,34% (1.238
desocupats) i un 15,06% (973
persones aturades), respectivament. Mentre que a Mollet la taxa
se situa al 14,14% (3.670 aturats);
a Martorelles és del 13,66% (315
aturats); a Montmeló del 12,38%
(537 aturats); a Santa Maria de
l'11,55% (47 aturats) i Sant Fost
del 10,95% (430 aturats). Parets
és la localitat baixvallesana amb
una taxa d'atur registrada més
baixa, del 10,40% (955 aturats).

Increment també a la comarca
En l'àmbit comarcal, el mes de setembre ha tancat al Vallès Oriental
amb 25.735 persones aturades registrades a les oficines de Treball.
Respecte a la situació de fa un any,
l'increment és de vora el 18% i
3.922 persones més. Així, la variació interanual en termes comarcals segueix sent negativa.

Expedients Temporals

LA PLANTA DEL CORTE
INGLÉS A MONTORNÈS
FORA DE L'ERTO
El Corte Inglés ha posat en marxa
un expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) que afecta a quasi
la meitat de la plantilla de centres comercials, gairebé un 48%, però no al
personal dedicat a la logística, segons
fonts del sidicat Comisions Obreres
(CCOO). D'aquesta manera, no s'inclouria en aquest expedient de regulació temporal d'ocupació el personal del
centre logístic que la cadena de grans
magatzems té a Montornès, on treballen més de 700 persones. Aquests
serveis es mantindrien operatius, ja
que determinats departaments formen
part dels considerats serveis essencials i, a més, una part de l’activitat es
dedica al comerç electrònic.

PROMOCIÓ ECONÒMICA L'AJUNTAMENT I ELS COMERCIANTS HAN COMENÇAT A PREPARAR CONJUNTAMENT LA CAMPANYA DE NADAL D'ENGUANY

Mollet allarga la mà a la indústria
per reactivar l'economia
MOLLET. L'alcalde de Mollet, Josep
Monràs es va reunir la setmana
passada, de manera telemàtica,
amb un grup de les grans empreses de la ciutat per tal de conèixer
de primera mà la situació, neces-

sitats i com els està afectant la crisi de la Covid-19. Durant la reunió
es va comprometre a "acompanyar-los i posar totes les eines
a l’abast de l’Ajuntament per a
la reactivació, recuperació i im-

puls econòmic davant la crisi".
Una predisposició que segons
fonts de l'Agrupació d'Industrials
del Baix Vallès (AIBV), les empreses van entomar amb "agraïment" i amb la voluntat de "con-

tinuar col·laborant". En aquest
sentit, està previst que l'AIBV i
l'Ajuntament es tornin a trobar
al desembre, conjuntament amb
l'equip redactor del POUM, per
parlar de les necessitats als polígons de la ciutat.

En marxa de cara al Nadal
Per altra banda, l’Ajuntament de
Mollet i les associacions de comerciants han començat a treba-

llar per planificar la campanya de
Nadal d’enguany. Aquesta serà
més continguda que altres anys,
però preveu organitzar activitats i
accions per al foment del comerç
molletà, com ara la il·luminació
dels carrers, que enguany anirà
a càrrec de l’Ajuntament. També
s'està treballant amb el directori
de CompraaMollet, del qual ja en
formen part 100 comerços, per
poder fer vendes online.
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LABORAL L'EXEMPLEAT DENUNCIA 'PERSECUCIÓ SINDICAL'

TEIXIT PRODUCTIU EL LLOC WEB OFEREIX DADES DE 127 ÀREES D'ACTIVITAT ECONÒMICA

Protesta a Sant Fost per La informació dels polígons de la
l'acomiadament d'un comarca, centralitzada en un web
empleat municipal
anna mir

DIMARTS Els concentrats davant les portes de l'Ajuntament santfostenc
SANT FOST. Una cinquantena de
persones, convocades per la UGT,
es concentraven dimarts a l'Ajuntament per denunciar el cessament
d'un treballador i delegat sindical de
la UGT al consistori. Un cessament
que segons el sindicat, "ha suposat
la pèrdua del seu lloc de treball de
manera injustificada aprofitant
el context actual de la Covid-19".
Segons la UGT-FeSP, el treballador va ser contractat i nomenat
amb caràcter d’urgència el 14 de
maig de 2018 com a tècnic auxiliar
de serveis personals, per a un període de tres mesos o fins que es cobrís
reglamentàriament la plaça. Segons
el treballador, es tracta d'un cessament "totalment improcedent".
El treballador considera que el seu
interinatge és "responsabilitat de
l'Ajuntament per no haver convocat la plaça" i qüestiona que
l'alcalde argumenti que les seves
funcions han quedat alterades per
la Covid per tirar endavant l'acomiadament quan "hi ha una normativa a l'empresa privada que
prohibeix els acomiadaments

fins al 31 de gener de 2021". El
treballador considera que darrere
de tot hi ha una represàlia sindical.
Per tot plegat, des del sindicat volen
presentar un contenciós administratiu contra aquest cessament.

La resposta de l'Ajuntament
Per la seva part, l'alcalde, Carles
Miquel apunta que des del nomenament del treballador no s'havia
revisat la situació. "Nosaltres hem
anat tirant, però no hi havia feina". L'alcalde explica que "aquest
tècnic estava en una situació irregular, com un altre tècnic que
vam cessar i que havia nomenat
jo de la mateixa manera. Els cessaments ens alliberaran massa
salarial i places vacants per poder reforçar altres àrees en les
quals estem molt coixos". El batlle assenyala que "no és cap càstig
sindical" i ha demanat a l'UGT que
nomenin un nou delegat sindical.
Des de Sant Fost en Comú Podem s'ha demanat la rectificació
davant el cessament del treballador interí. anna mir

VALLÈS ORIENTAL. El Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental
Avança (TVOA) han presentat el
nou portal web de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental, una eina que centralitza totes
les dades dels 127 polígons de la
comarca i que recull informació
rellevant i d’interès en relació amb
el sector industrial i les polítiques
d’ocupació i suport a l’empresa.
Albert Marañón, tècnic de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, explicava els detalls del nou
portal –poligons.vallesoriental.cat–
que, entre d’altres, recull l’oferta
de naus i solars disponibles, dades
estadístiques del teixit productiu i
l’activitat econòmica i el contacte
de les associacions empresarials de
referència i dels serveis d’ocupació
de cada municipi.
També hi ha un recompte d’empreses de cada polígon, l’ocupabilitat de cada un d’ells, les característiques de les parcel·les, els serveis
i subministraments de què disposen, i informació de la fiscalitat de
cada municipi i de l’accessibilitat i
mobilitat a cada polígon, entre d’altres. Tota la informació es pot segmentar per municipi o per polígon
industrial, i també hi ha un mapa
interactiu amb la localització de
cada empresa i una breu fitxa tècnica de cadascuna. “Volem que sigui
un portal dinàmic i que es vagi
actualitzant contínuament”, deia
Marañón. “Per això hi haurà un
formulari al mateix web perquè
les empreses puguin modificar o
actualitzar les dades que tenen
associades”.
El portal també recull els informes trimestrals de l’Observatori
de Polígons d’Activitat Econòmica
del Vallès Oriental (OPAE) estre-

EL WEB El mapa recull, entre altres, l'oferta de naus i solars industrials
nat l’any passat, així com el recull
d’ajuts i subvencions vigents en
matèria econòmica, de contractació, formació o ocupació.

El portal vol ser una eina que
contribueixi a captar noves
activitats econòmiques als
polígons del Vallès Oriental
El nou portal pretén consolidar-se com una eina de referència
per als ajuntaments, empreses,
associacions empresarials i sindicats i contribuir, entre d’altres,
a la millora i dinamització dels
polígons d’activitat econòmica i
el sector industrial de la comarca,
així com a la captació de noves activitats econòmiques i creixement
de les ja existents. “Una empresa,
quan vol invertir, el que vol és
informació clara, ordenada i
comparable”, deia Jordi Manils,
conseller de Promoció Econòmica
i Estudis del Consell Comarcal, “i
aquest portal ofereix aquesta

informació”. Manils també indicava que aquest portal també permet la cooperació entre municipis
i reforça el compromís de la Taula
Vallès Oriental Avança –ajuntaments, patronals i sindicats– amb
la indústria i el teixit productiu.
Eva Menor, presidenta de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, apuntava que
aquest és “un projecte de valor
afegit” que ha d’afavorir les inversions industrials al territori i que
ha de permetre a les administracions públiques disposar d’unes dades molt rellevants per incorporar a les seves agendes urbanes.
Des de les entitats empresarials,
Joan Carles Basi, delegat territorial de Pimec, assegurava que “amb
aquesta eina el Vallès Oriental
es posa en el mapa industrial
de Catalunya”, i destacava que
el portal “posarà a l’abast de les
empreses informació de l’activitat econòmica del seu entorn,
cosa que facilitarà la creació de
sinergies entre elles”. x.lloreda
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Restriccions a l'hostaleria

Editorial

PLANS I ACCIONS PER A LA MOBILITAT
Tot i que hauria de ser habitual, s'està poc acostumat a escoltar presentacions
de plans amb la concreció d'accions i calendari. Per això, la proposta de la
Generalitat d'una prova pilot per fer més sostenible la mobilitat als polígons de
l'eix Besòs-Congost-Mogent, amb un pressupost assignat d'1,4 milions d'euros,
és tan bona notícia. I també per la temàtica que s'aborda: un canvi de model
imprescindible si es vol posar fre al canvi climàtic i a la mala qualitat de l'aire que
respira bona part de la ciutadania del Vallès Oriental. Perquè les administracions
fa mesos que han aprovat la declaració d'emergència climàtica, però les accions
que se'n deriven pequen sovint de la manca de celeritat que semblaria implícita
en un context d'emergència. La prova que es farà durant el proper any a la
comarca inclou un impuls a la mobilitat amb bicicleta i patinet, transport públics
per carretera en vehicle elèctric i a demanda, l'ús de la tecnologia per compartir
vehicle privat, campanyes de sensibilització i altres mesures fins a arribar a les
26 proposades. Un paquet d'actuacions que, sens dubte, seran beneficioses, però
que s'anunciaven el mateix dia que el conseller de Territori i Sostenibilitat visitava
les obres d'ampliació de la C-17. Potser l'administració no s'acaba de creure el
model alternatiu a la benzina.

ORIOL FORT I MARRUGAT

Per compartir

Humanitòleg

CAT(S)A(L)LUNYA
a una anys —trenta? seixanta?
noranta?— potser hauríem dit,
amb força consens, que els catalans ens identificàvem amb una
llengua, una història, una cultura, un territori, uns valors cristians o humanístics i unes
actituds de modernitat o d’europeisme. Així,
si ens hi identificàvem, podem dir que aquelles característiques conformaven la nostra
identitat. Una identitat que representem
amb símbols: la Senyera o els Segadors. I
aquests símbols, en representar el nostre
ser, allò que ens identifica, esdevenen eines
d’adhesió, mitjans per aplegar-nos.
Però, si ara féssim una enquesta sobre què
creiem que ens identifica com a catalans, i hi
participés una mostra harmònicament, plenament representativa de la totalitat de les
comarques catalanes, quina seria la resposta? Tindria similitud amb la identificació de
què parlava en el paràgraf anterior?
Es podria donar la paradoxa que, ara,
ens identifiquéssim a bastament amb els
símbols —la bandera, l’himne— i, en canvi,
discrepéssim amb els trets nacionals que
aquests signes d’identitat poden representar.
Permeteu-me un breu descens a la Terra.

F

Himne del Barça: «Tant se val d’on venim
[...] una bandera ens agermana». Cert, però,
coincidim en què vol dir allò de ser «més
que un club»? Tots ens identifiquem amb el
cruifisme? Dit altrament: només l’escut i els
colors no donen identitat. Els signes han de
significar; altrament són buits, o passat: crisi
d’identitat
Recuperem el fil. ¿Ara podríem definir Catalunya com una col·lectivitat humana amb
una identitat conformada per una llengua,
una història, una cultura, un territori, uns
valors i unes actituds? Definició no entesa
com una teoria estatutària, sinó com una realitat majoritàriament anhelada i defensada.
Em dol percebre que Catalunya també pateix
una crisi d’identitat.
Més. Una nació sense una identitat clara,
què és? És una nació? Pel seu passat? I pel seu
present? Potser per un futur amb la identitat
refeta, renovada, construïda de cap i de nou?
Després de deu anys d’un «procés» d’il·lusions emocionants però de gestació inoportuna i de conreu maldestre —amb tempestes i pedregades del nacionalisme espanyol
i dels violents d’aquí— ens trobem no pas
amb una nació catalana reconeguda arreu
per la seva identitat, sinó amb una desballestada Catalunya que s’allunya d’ella mateixa.
Retornem a la plaça dels orígens: Progrés,
Virtut i Amor. No ens cal més.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

DAVID

VÀZQUEZ
President del Gremi d’Hostaleria
del Vallès Oriental

es de la Junta directiva del Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental,
volem manifestar el nostre més
absolut desacord amb les mesures restrictives imposades des del Govern al
sector de la restauració. El tancament dels
establiments de restauració limitant-ne l'activitat a servir menjars per emportar condueix, irremissiblement, a molts d’ells a la
ruïna més absoluta. El servei de take away
requereix unes infraestructures i una logística molt diferent de la de qualsevol restaurant
tradicional i, tot i l’esforç d’adaptació que
suposa, no garanteix uns ingressos mínims
que permetin ni tan sols cobrir despeses. Si
a això hi sumem uns ajuts clarament insuficients a tots nivells (municipals, autonòmics
i estatals) estem condemnant al tancament
gran part d’un dels sectors productius més
perjudicats per aquesta pandèmia.
Els restauradors han aplicat totes i cadascuna de les mesures establertes en els plans
sectorials actuant, en múltiples ocasions,
com a garants del seu compliment. Estadísticament no ha estat tampoc un dels principals
punts de contagis tal com ha quedat sobrada-

D

ment demostrat amb les restriccions d’aforament imposades durant gairebé dos mesos i
el tancament d’aquests darrers dies en què la
xifra de contagis no ha deixat en cap moment
d’augmentar i, tot i això, ha estat sempre uns
dels primers a veure’s afectat per restriccions. Reiterem el nostre més enèrgic rebuig
al tractament rebut per part del Govern i les
administracions, que han actuat sense cap
mena de consideració amb el sector, amb
tancaments d’un dia per l’altre sense tenir en
compte les necessitats i la complexitat que
suposa tancar un negoci de restauració. És
indecent que en ple tancament obligat s’hagi
de fer el pagament d’impostos, ja que d’ajornar-los s’acumulen en els mesos vinents amb
els ajornats en anteriors trimestres i en els
que no sabem si podrem treballar ni, en el
millor dels casos, en quines condicions. I seguim sumant: impostos municipals amb les
mínimes reduccions que els han estat possibles, ajuts que no arriben ni a la consideració
de mínims comparats amb les pèrdues a assumir, i, això si, mantenint totes i cadascuna
de les obligacions empresarials.
Exigim que l’administració aporti solucions
via ajuts reals i directes per tal que el sector
pugui recuperar la seva activitat i es permeti la
immediata reobertura dels establiments, amb
el compliment de les mesures higiènic-sanitàries com fins ara i, si cal, amb limitació horària.
És necessari actuar per a garantir la supervivència del sector. Cada dia que deixem passar
en aquesta situació és irrecuperable.

Bústia
Sortida republicana a la crisi
Estem assistint a la segona onada d'una pandèmia que ens ha submergit de nou en una
crisi no sols sanitària sinó social, econòmica
i política, que ens ha revelat la fragilitat de
l'Estat i els seus serveis públics. Afrontem
la situació amb la manipulació de la Justícia
per part de la dreta monàrquica, que impossibilita la renovació del Consell General del
Poder Judicial, sense legitimitat democràtica per estar caducat des de fa dos anys, i del
propi rei Felip de Borbó, al qual ningú ha votat, que actua saltant-se les normes vigents
contra un govern resultat de la majoria parlamentària.
I per damunt de tot, la monarquia, no sols
pels presumptes delictes de Joan Carles de
Borbó, sinó pel silenci còmplice del rei actual, que no va reaccionar fins que el fang li
va esquitxar, sacrificant el seu pare assenyalant-lo com si fóra l'únic culpable. Felip de
Borbó i tota la seua “família reial” coneixien
i s'aprofitaven de la situació i han callat. Una

sommontornes.cat

monarquia que s'escuda sota el paraigua
medieval de la inviolabilitat del monarca,
que no està disposada a renunciar a aqueix
impresentable i no democràtic privilegi.
I una Justícia, uns Governs, i gran part dels
mitjans… al servei de la monarquia, que han
rebutjat durant anys investigar el monarca i
només ho han fet quan ja havia començat a
investigar la fiscalia suïssa.
La corrupció dels Borbons és molt greu
però el problema és la monarquia. Una
institució no democràtica, que no hem votat, que prové de la dictadura feixista, que
hereta la Prefectura de l'Estat com s'hereta un compte a Suïssa. Per tot això és necessari articular una sortida republicana a
aquesta crisi, que no sols significa el canvi
en l'elecció de la Prefectura de l'Estat.
Necessitem una Constitució que garanteixi els drets bàsics, laborals, socials i polítics al conjunt de la ciutadania, que fixi
com a prioritat les inversions en serveis
públics enfront del pagament del deute.
Una sortida que garanteixin l'autogovern

sommartorelles.cat
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Cal un pla realitzable de gestió de residus
El Vallès Oriental, a través del Consorci per a la Gestió dels Residus, vol liderar en els
propers anys una transformació amb l’objectiu, valent, de fer del Vallès Oriental una
comarca més responsable amb el medi ambient i compromesa amb la sostenibilitat.
Amb un 45% de recollida selectiva, avui som lluny dels objectius del 50% que fixen
les Directives de residus de la Unió Europea pel 2020. I més encara de l’objectiu que
va fixar-se Catalunya per aquest 2020 (60%). Però la comarca ja treballa de forma
conjunta per elaborar un pla que ens permeti acostar-nos a l’objectiu: “Un objectiu
sense un pla és només un desig”.
Les millores en la recollida dels nostres residus, fruit de la renovació de bona part
de la flota de camions i posada en marxa de sistemes de recollida més àgils, permeten una millora visible del servei. Tanmateix, aquestes mesures no ens acosten als
percentatges de recollida selectiva abans esmentats. La reducció del percentatge de
la fracció resta o rebuig sobre el total de residus generat (57%) ha de ser avui l’objectiu prioritari de la comarca, de cada poble, de cada barri i de cada família. Només amb
el compromís de tothom i amb la implicació decidida del Consorci i els Ajuntaments
podrem millorar aquest percentatge i esdevenir referents en la gestió dels residus en
comarques densament poblades com la nostra.
Des d’Esquerra Republicana del Vallès Oriental fa anys que treballem sense descans per cercar solucions que ens ajudin a fer una societat millor i un medi ambient
més net. Conscients de la realitat heterogènia de cada un dels nostres municipis i
barris, des d’Esquerra Republicana al darrer Ple comarcal de les ordenances 2021, i
amb el suport també de totes les formacions representades, va introduir en el debat
la necessitat de fer un estudi de cada un dels municipis consorciats, apostant pels
sistemes de recollida més eficients. Aquest estudi de cadascuna de les realitats ha
de donar als municipis les eines i les solucions que acostin els seus percentatges de
reciclatge a l’objectiu del Govern de Catalunya: trobar diferents camins per arribar a
un objectiu compartit, el reciclatge del 60% les nostres escombraries.
També des d’Esquerra Republicana es va instar els responsables del Consorci per a
la Gestió de Residus al replantejament del sistema d’ordenança actual. Cal també valentia en aquest punt. L’assoliment dels objectius de reciclatge ha de ser un incentiu
per als municipis, els seus governs i els seus veïns i veïnes. Cal aplicar eines per premiar aquells municipis que més i millor reciclen. Sembla lògic i mediambientalment
just que aquells que millor ho fan tinguin algun retorn a aquest esforç i compromís.
Des d’Esquerra Republicana ens hem ofert a participar del treball per buscar aquestes eines que facin el model més just i incentivi l’assoliment d’objectius.
En definitiva, estem davant una situació històrica on cal més que mai un pas ferm endavant per part de tothom, un pas endavant que entenem que el Consorci vol donar en
nom de tots els municipis de la comarca i associats. La gestió dels residus que generem
i la millora dels percentatges ha de ser un “assumpte d’estat”, ha de ser un compromís
transversal, de tots, independentment de colors i banderes. Per a Esquerra Republicana de Catalunya al Vallès Oriental el debat sempre serà benvingut i mai rebutjarem
cap espai de diàleg on buscar opinions i millores en benefici dels resultats de la nostra
comarca i el nostre país però, per sobre de tot, per a tots i cada un dels nostres veïns.
joan galiano, alcalde de bigues i riells / marc candela, alcalde de martorelles
verònica vidal, regidora de cardedeu / joan marc flores, regidor de martorelles
sònia galtié, secretària general erc vallès oriental

Bústia
dels pobles en una Espanya solidària i
plurinacional. Aquesta sortida és la República. Cridem a la ciutadania i a les forces
polítiques, socials i sindicals a començar
a fer passos efectius en aquesta direcció.
Cridem a la mobilització per a defensar la
dignitat i els drets i el futur de les noves generacions. El rei emèrit a la banqueta. Inviolabilitat no. Visca la república!
comissió mollet per la tercera
república / mollet del vallès

Cap mort evitable a les residències
La Fiscalia ha arxivat les possibles irregularitats exercides per la Fundació Sanitària
Mollet (FSM), que gestiona dues residències
públiques, a Mollet i a Parets. L'Ajuntament
de Mollet va aprovar una moció perquè s'investiguéssin les morts en aquestes residències, així com la resta, públiques o privades.

Respectem la decisió de la Fiscalia, però
ens continua preocupant que després de les
experiències viscudes encara tinguem la situació fora de control). En aquell moment no
es van derivar de forma generalitzada tots els
pacients als hospitals i UCIs.Sabem que des
de la Conselleria de Salut es van passar directrius contradictòries. Més de 20.000 persones grans que vivien en residències han mort
i ningú assumeix responsabilitats polítiques,
ja siguin gestors privats o públics.
I tindrem una segona tragèdia si no
s'adopten mesures urgents: tests setmanals
als treballadors, a tots els residents quan hi
hagi un positiu, aïllament fora de les residències, traslladant-los a centres medicalitzats o derivacions als hospitals quan calgui.
Ara més que mai, cap mort evitable més.
Residències públiques 100x100 ara!!
plataforma en defensa de la sanitat
pública del baix vallès

Residència Pedra Serrada,
exemple de bona gestió
JORDI

SEGUER
Alcalde de Parets del Vallès

om conscients del gran impacte
que ha tingut la Covid-19 sobre la
salut de les persones usuàries dels
centres de dia i les residències de
persones grans. Sens dubte, es
tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable i més encara, com ha quedat palès, davant
d’aquesta malaltia.
La Residència Pedra Serrada de Parets no
ha estat una excepció. Malauradament hem
hagut de plorar la pèrdua d’avis i àvies del
nostre poble, en una situació molt excepcional que ens ha fet aflorar sentiments d’impotència i ràbia, però sobretot de gran tristor.
La primera onada de la pandèmia va sacsejar especialment les residències. L’elevat
índex de defuncions per Covid en aquests
equipaments va donar lloc a investigacions
per comprovar possibles casos de negligència. En aquest sentit, ens congratulem que
la Fiscalia de Granollers hagi arxivat les diligències obertes a les residències gestionades per la Fundació Sanitària Mollet, entre
les quals es troba la Residència Pedra Serrada. Clarament, i tal com esperàvem, no s’ha
trobat cap indici de mala praxi.
Val a dir que, des del primer moment hem

S

confiat plenament en la bona gestió de la
Fundació, a qui ja vam traslladar tot el suport
de l’Ajuntament de Parets.
Som coneixedors del gran esforç amb què
han treballat per establir totes les mesures
preventives i de seguretat per protegir tant
les persones residents, com els familiars i els
professionals del centre residencial.
Vull fer arribar el màxim agraïment del
municipi de Parets i de la institució que represento a tot l’equip assistencial i de professionals que treballen a la Residència i al Centre de dia, a l’equip directiu i als responsables
de la Fundació per la tasca desenvolupada en
aquest complex escenari. Us encoratgem a

Som coneixedors del gran esforç
amb què han treballat per establir
totes les mesures preventives i de
seguretat per protegir els residents
seguir treballant amb aquesta gran vocació
de servei a l’atenció i cura dels nostres avis
i àvies.
D’altra banda, no podem deixar d’agrair
també el suport rebut per part de les famílies,
que en tot moment han confiat en la Residència Pedra Serrada.
Desitgem que es restableixi ben aviat la
normalitat i que ens permeti tornar a gaudir
de les estones de companyia amb els nostres
familiars, que encara a hores d’ara es veu
truncada per una situació tan imprevista.

Racó poètic

ROSA DE SANG
Ocellet d’ales dolces i blanques
porta-li a la mare les meves paraules.
Canta-li el meu amor,
refila-li les tonades més belles
amb el teu bonic bec d’or.
Així doncs, corre no badis;
torna i porta’m un bes dels seus llavis,
digues també si els seus ulls brillen.
Ella és la vida dels meus somnis
i pel seu amor, els meus anhels sospiren.
Quan l’abril obre les seves roses,
quan les fredes neus són foses
i s’apropa el florit maig, I
somnio amb grans esperances
com el sol escalfa el seu raig.
Ocellet, el dia que tu tornis!
Digues si em duu en els seus somnis.
Oi que em diràs com l’has vist?
Digues, ocellet, quan tu tornis,
em diràs si mira amb l’esguard trist?
Tu, ànima pura i poncella
i el teu bec que tan be canta.
Si us plau, em portaràs una rosa de sang?
Em donaràs notícies de qui m’ha donat la
vida?

Amb la col·laboració de
Niu d'Art Poètic de Parets
Seria el més bell senyal que em segueixes
estimant!

Íngrid Salvador Costa,
4rt d'ESO de l’Institut la Sínia
oèticament, en la solitud dels
seus somnis desitja viure la
plenitud de la vida que només és possible quan la mare i
l’amor són la mateixa identitat. I aquesta
identitat té un testimoni que la filla rep i
en demana la confirmació de la natura. Les
roses i els ocells li parlen de l’amor i de la
mare i ella desitja viure en directe aquesta relació talment si ell fos una rosa i un
ocell. I li fa una pregunta a l’oceIl: “em portaràs una rosa de sang?” La sang és la font
de vida i el seu color vermell ho recorda.
La filla vol una rosa de sang perquè “seria
el més bell senyal que em segueixes estimant”. Aquest vers convida a entendre la
veritat que la mare és amor, i que l’amor
és la mare de la vida. I aquest amor el canta l’ocell perquè el vent el porti a tots els
racons dels cors. S’intueix en aquest poema una metàfora: la humanitat és la filla,
l’ocell i la rosa, l’amistat de la natura, i
l’amor creatiu, la mare.

P
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Alèxia Putellas, finalista al premi a millor futbolista
La molletana Alèxia Putellas ha estat finalista al Premi WFS a Millor
Jugadora de l'Any, que impulsa el diari As, en l'àmbit continental.
Dimecres es van conèixer les votacions i Putellas no va estar
seleccionada entre les tres finalistes. La molletana és una fixa a l'onze
del FC Barcelona i el de la selecció espanyola.

Pròrroga de restriccions
Les restriccions en l'àmbit esportiu es
prorroguen deu dies més, tal com ha
aprovat el Procicat. D'aquesta manera,
gimnasos i instal·lacions esportives
segueixen sense poder obrir.

BÀSQUET | Lliga EBA GABRIEL TORRES ÉS LA REFERÈNCIA MALLORQUINA AMB PASSAT A LEB PLATA

FUTBOL SALA | Segona Divisió EMPATATS AMB QUATRE PUNTS

El DM Group visita Mallorca,
amb els deures de l'anotació

La Concòrdia, amb falta de
punteria, visita Castelldefels
CONCÒRDIA

JL.R.B.

CONSELL - CB MOLLET
Dissabte, 14 - 13 h Mallorca

MOLLET. El DM Group Mollet
afronta dissabte un dels dos desplaçaments fora de Catalunya. Els
de Josep Maria Marsà visiten la
complicada pista del Consell Air
Europa, que és el filial del Palma
de Leb Or. Els mallorquins són
l'únic equip del grup C4 amb dos
partits disputats, una primera
victòria contra l'Almozara de Saragossa (94-65) i la derrota de
la jornada passada a la pista del
Quart (80-74).
En tots dos partits, el jugador
més perillós és el que té més experiència, dins una plantilla plena
de joves promeses. Gabriel Torres
és la referència amb tretze temporades entre EBA i Leb Plata. En
la victòria contra els aragonesos,
va ser una piconadora amb 21
punts, mentre que contra el Quart
va mostrar l'encert en els triples,
amb dos de tres intents. "És un
equip molt jove, gairebé tots
els jugadors tenen menys de
20 anys. És un equip elèctric i
dinàmic. Contra els aragonesos
van guanyar amb claredat, però
contra el Quart han perdut de
poc. La pista del Quart és com-

EN JOC Un partit de la Concòrdia aquesta temporada al Pavelló AGR

Victòria al derbi però sense encert
Més ofici que encert. El DM Group Mollet va imposar-se en el derbi
contra el Lliçà d'Amunt (58-51), en un duel que semblava més propi de
pretemporada. Atesa l'actual situació, el partit es va poder disputar la
primera jornada de la Lliga d'EBA al Pavelló Plana Lledó, sense públic. Els
molletans van mostrar poca fortuna en el tir, amb 1 triple de 26 intents; al
tir lliure, 9 de 21; i al tir de dos, 23 de 50. La granota de fer feina, amb més
ofici, va ser per als molletans, que van saber gestionar el tram final.
plicada, i entenc que els de Mallorca són un equip complicat",
explica l'entrenador Josep Maria
Marsà.

Sense ritme de partit

Per guanyar a domicli, Marsà confia que l'equip millori l'encert anotador, que li va faltar al primer partit contra el Lliçà (58-51). De fet, el
tècnic considera que el desencert
és fruit de l'actual situació per la

Covid-19. "Vam fer a principis
d'octubre l'últim partit de la
Lliga Catalana, després ens van
confinar, tot seguit el toc de queda, fem ara entrenaments en
horari de cadets i els jugadors
van corrents per poder venir. Fa
un mes que estem sense jugar",
diu Marsà, que remarca l'actitud:
"S'ha de demanar més encert,
però els jugadors han donat la
cara". jl.rodríguez b.

CASTELLDEFELS - LA CONCÒRDIA
Dissabte, 14 - 16.15 h Castelldefels

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia
visitarà la pista del Castelldefels
amb l'objectiu d'afinar la punteria a porteria. Les llagostenques
encadenen dos partits amb problemes per marcar i ha fet que
sumin un punt de sis possibles.
Contra el Caldes van perdre, per 1
a 2, i contra l'AECS L'Hospitalet va
empatar, 2 a 2. En tots dos duels,
l'equip va comptar amb nombroses ocasions per marcar, que no
van poder convertir. La Concòrdia
ocupa el 5è lloc, amb 4 punts, empatat amb el Castelldefels, que és
al 6è lloc. Les del Baix Llobregat
van guanyar en la darrera jornada
a la pista del Ripollet, per 4 a 6.

Reivindicació

JAVIER RUIZ ES
POSA LA GORRA
El tècnic del CD la Concòrdia va iniciar la
jornada passada una protesta a la banqueta, posant-se una gorra durant la
disputa del compromís de lliga. L'entrenador va rebre el suport dels companys
de la banqueta i també se la van posar.
El llagostenc ho fa com a protesta perquè la federació espanyola no facilita
fer proves PCR als entrenadors, la norma només és per a les jugadores. "Els
entrenadors també hauríem de rebre
la prova PCR. Més que res, per evitar
que jo pugui passar el virus a les jugadores", diu Ruiz.
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CICLISME | Internacional ELS DOS BAIXVALLESANS SUPEREN LES CINC ETAPES AMB 428 KM I 8.429 METRES DE DESNIVELL ACUMULAT

ESCACS | En línia

José Atencia fa la tercera Titan
Desert i Joaquín Ruiz, s'estrena

Juan Antonio Villar
guanya el Torneig
Ezequiel Martín

Al podi

DOS SUBCAMPIONATS
DEL KH-7 LOGIFRIO

J.a.v.

J.R.

MOLLET / SANT FOST. José Atencia, de
42 anys i de Sant Fost, i Joaquín Ruiz,
de 52 anys i Mollet, han completat
l'exigent Titan Desert, que aquest
any per la Covid-19 s'ha traslladat
del Marroc al desert d'Almeria. Els
dos baixvallesans van completar la
setmana passada la prova ciclista
de cinc etapes amb 428 km totals i
els 8.429 m de desnivell acumulat.
Per a José Atencia, de l'equip Sostreplac, suposa ja la seva tercera
Titan Desert completada, després
d'aconseguir-ho el 2015 i 2019.
"Ha estat una edició molt dura,
amb molt desnivell acumulat i el
més complicat va ser quan ens
van ficar per unes avingudes de
sorra, per on era impossible passar bé amb la bicicleta. Tot i que
no vam patir la calor del Marroc,
que és el pitjor", explica Atencia,
que va completar les cinc etapes.
"En la segona etapa ens vam deixar molt temps amb un total de
nou punxades. Vam pensar que
era millor reparar la punxada
que no canviar el neumàtic i ens
vam equivocar, fins a nou vegades vam reparar la roda i això
ens va fer perdre temps".
Atencia va decidir esperar el
seu company i en l'etapa 3 van

Amics units pel desert i pel diari SOM
Els dos baixvallesans van establir una relació d'amistat en veure's al desert
de la Titan d'Almeria, després de reconèixer-se del reportatge previ a la
prova que va publicar el diari Som. Atencia, a l'esquerra, i Ruiz, a la dreta, no
es coneixien, i ara confien seguir aquesta amistat i compartir nous reptes.
tornar a tenir uns problemes, que
van solucionar. "A partir de l'etapa 2, vam decidir que el ritme
seria diferent i vam aprofitar
per gaudir de la bicicleta", admet el santfostenc, que remarca
haver-la fet acompanyat: "Hi havia moments que jo tirava d'ell,
i d'altres ell de mi".
Pel que fa a Joaquín Ruiz, va

POLIESPORTIU L'AJUNTAMENT REPARTIRÀ UNS 73.000 EUROS

completar amb èxit la seva primera participació en la Titan
Desert. El molletà va superar les
cinc etapes amb un temps de 23
hores, 28 minuts i 4 segons. "És
la meva primera Titan Desert i
va ser molt dura, diuen que la
del Marroc és més complicada,
però aquesta per a mi ja va ser
dura. I és que la quarta etapa es

El KH-7 Logifrio va sumar dos subcampionats a la 15a edició de la Titan Desert
amb Josep Betalú i Sílvia Roura. L'equip
vallesà, que va ser el més nombrós i va
estar capitanejat per Melcior Mauri, va
fregar la victòria en la categoria masculina i femenina d'una de les curses
ciclistes més dures del món, amb cinc
etapes, 428 km i un desnivell acumulat
de 8.429 metres. Josep Betalú, l'únic
ciclista que acumula quatre victòries
consecutives a la Titan Desert, ha quedat en segona posició després d'una
espectacular batalla amb el campió final, Sergio Mantecón. En noies, el primer lloc ha estat per una ambaixadora
de KH-7, Clàudia Galícia i el segon lloc
per a Sílvia Roura, que al gener va guanyar la Titan d'Aràbia Saudita.

va neutralitzar pel mal temps.
Va ploure molt i només vam fer
la meitat de l'etapa fins a la pujada", diu Ruiz, satisfet de superar
els entrebancs de la segona etapa:
"Per a mi va ser la més complicada, amb una pujada molt forta, que se'm va fer molt llarga".
Joaquín Ruiz, que va fer la cursa
en solitari, ja està inscrit en la Titan desert del 2021 amb un company. JL.rodríguez beLtrán

POLIESPORTIU PRESENTARAN FACTURES PER LA COVID-19

Convocatòria d'ajuts a les
Acord entre Parets i els clubs
entitats i clubs de Montornès esportius per les subvencions
MONTORNÈS.

L'Ajuntament de
Montornès ha obert una nova
convocatòria d’ajuts per a les entitats esportives. La iniciativa, de
caràcter anual, està adreçada a
associacions i clubs inscrits al registre municipal i a la Direcció General d’Esports de la Generalitat.
L’Ajuntament repartirà un màxim
de 73.400 euros en ajuts i les associacions hi podran optar fins avui
divendres.
A més dels criteris de tipus soci-

al i de promoció de l’esport base,
com a novetat la convocatòria
subvencionarà equips formats
íntegrament per persones amb
diversitat funcional. Igual que en
darreres edicions, les bases continuen apostant per la promoció
de l’esport femení i contemplen
coeficients per nombre de dones
federades. Per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament cal demanar
cita prèvia i dirigir-se a les Oficines d’Atenció Ciutadanes.

PARETS. L'Ajuntament de Parets i
les entitats i clubs de la ciutat van
acordar durant una reunió telemàtica el sistema per aspirar a les
subvencions del 2021. Per justificar aquestes quantitats, es va acceptar la utilització de les factures
en les compres de material per a la
seguretat i higiene de la pandèmia
per la Covid-19 com per exemple,
la compra de termòmetres, gels i
altres productes desinfectants.
L'administració local paretana

va celebrar dilluns una nova reunió, de forma telemàtica, del Consell de l’Esport de Parets del Vallès.
La trobada va donar compte també de les millores dels equipaments esportius que s’han fet en
els darrers mesos. En total, s’han
invertit més de 500.000 euros
entre el canvi de paviment del
pavelló rectangular i de la Sala
Polivalent de l’Escola Pau Vila, la
inauguració del parc de cal·listènia, entre d'altres.

JUAN ANTONIO VILLAR
MOLLET / MONTORNÈS. El Club
d'Escacs Mollet va celebrar el Torneig Ezequiel Martín en línia, que
va tenir lloc dissabte amb 61 jugadors. El guanyador del campionat
ha estat el mestre català Juan Antonio Villar Reymundo, membre
del Club d’Escacs Barcelona. El
podi s'ha completat amb el jugador sub-16 del Club d'Escacs Montornès, Izan Ramírez Cortés; i en
tercer lloc, el sub-20 de l’Ateneu
Colón, Martí González.
"Com és habitual en els torneigs en línia que celebrem al
club, vam triar la plataforma
Lichess per disputar-ho i, malgrat que no vam comunicar-ho
amb massa antelació, fins a 61
jugadors van disputar el torneig", admet el president del Club
d'Escacs Mollet, Ramón Caro. El
torneig va comptar amb el format
de ràpides a tres minuts, amb dos
segons d'increment, i pren el relleu de la 13a edició del torneig
presencial, que s'havia de fer a
l'estiu però que per la situació sanitària ha estat impossible.

HALTEROFILIA | Promoció

Triplet de medalles
sub-15 d'Iris Gracia
LA LLAGOSTA. Iris Gracia va guanyar tres medalles de bronze al
Campionat de Catalunya d’Halterofília sub-15, que va tenir lloc
a finals d'octubre a Blanes. La
llagostenca, que pertany al Club
Halterofília Sabadell, va quedar
tercera en les proves d’arrancada, agafant 31 kg; dos temps,
amb 38 kg; i olímpic, amb 68 kg.
La llagostenca, a banda de practicar l’halterofília, segueix al Club
Atlètic Mollet i fa dues setmanes
va participar en el Campionat de
Catalunya sub-16, assolint el vuitè
lloc del salt de llargada.

20

dv, 13 novembre 2020

ESPORTS

MOTOR | Internacional EL CALENDARI DEL 2021 ÉS PROVISIONAL PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA I PODRIA PATIR MODIFICACIONS

Kàrting

El Circuit preveu l'F1 el 9 de
maig i el MotoGP el 6 de juny

Marc Güell signa
el seu primer podi
al català júnior

Covid-19

VOLTES SOLIDÀRIES
PER LA MARATÓ
circuit

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha desvetllat el calendari de dues de les grans cites
de la temporada 2021: el Mundial
de Formula 1 Gran Premi d'Espanya tindrà lloc del 7 al 9 de maig;
i el de MotoGP, del 4 al 6 de juny.
Tots dos calendaris són provisionals, a l'espera de la situació sanitària per la Covid-19.
Dimarts, la Fórmula 1 va fer públic que el Gran Premi d’Espanya
serà la cinquena prova del Campionat del Món FIA de Fórmula
1, d’una temporada que constarà
d'un total de 23 curses. Això sí,
el Circuit avisa que el gran premi
està "subjecte a la renovació del
contracte".
Pel que fa a MotoGP, fa uns dies
es va publicar el nou calendari del
Campionat del Món de MotoGP,
en el qual es confirma que el Gran
Premi de Catalunya serà també la
setena prova del curs vinent esportiu. La caravana mundialista
de motociclisme torna a confiar

Per 13è any consecutiu, el Circuit de
Barcelona-Catalunya se suma als actes de la Marató de TV3. Com en les
passades edicions, el traçat barceloní organitzarà les Voltes Solidàries,
que se celebraran el diumenge 20 de
desembre. La iniciativa que impulsa Televisió de Catalunya enguany se
centra a sensibilitzar i divulgar sobre
la Covid-19. Les Voltes Solidàries brinden l'oportunitat de fer dues voltes al
Circuit de Barcelona-Catalunya amb
vehicle propi, ja sigui cotxe o moto,
guiades per un cotxe de seguretat a
50 km/h pel traçat de 4.655 metres. Els
tiquets de les Voltes Solidàries estan
disponibles a un preu de 25 euros.

MOTOGP Un dels moments de la cursa d'aquesta temporada
en el traçat català, que complirà
30 anys consecutius escrivint part
de la història del Campionat del
Món de MotoGP.

S'estrenarà MotoE
La Copa del Món FIM de MotoE
trepitjarà per primera vegada el
Circuit de Barcelona-Catalunya

en el pròxim curs esportiu. Ho
farà durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Encara que la
divisió de motos elèctriques ja té
dos anys d'inclusió com a part del
Campionat del Món de MotoGP,
aquesta serà la primera edició en
la qual el traçat mundialista serà
seu d'una de les proves de MotoE.

Concretament, es tractarà de la
tercera cita de l'any.
A més de ser un exemple de motor amb zero emissions, la Copa
del Món FIM de Moto, a diferència
de la categoria reina del motociclisme, és un campionat monomarca, amb la qual cosa la igualtat
està assegurada.

b.b.

MARC GÜELL
LA LLAGOSTA. Marc Güell, de 13
anys, ha sumat el seu primer podi
al Campionat de Catalunya júnior
de kàrting. El llagostenc ha completat la seva primera temporada en la categoria júnior amb un
segon lloc al Circuit d'Osona, a
Vic. Güell, que el 2018 va acabar
6è de la classificació general cadet, aterra en la categoria júnior
podent disputar tan sols una cursa, per la situació de la Covid-19.
Les dues primeres curses se les va
perdre i a Vic, va fer un segon lloc
i un quart lloc.
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Observador del comportament
animal i de la naturalesa

Baralles organitzades de gossos (I)
Va passar fa uns anys. Havia sortit publicat
un article meu sobre les baralles organitzades de gossos. Una tarda va sonar el telèfon.
A l'altre costat, una veu feble i cansada de
dona em preguntava si era jo qui havia escrit
l'artícle. Després de respondre-li que jo era
l'autor, em va explicar que li havien robat el
seu gos, l'única cosa que tenia a la vida, un
dia en què el va deixar lligat a la porta d'un
supermercat.
La dona va denunciar la desaparició a la
policia. Atès que passava el temps i no obtenia cap resultat sobre el parador del seu
gos, va contractar els serveis d'un detectiu
privat. Així i tot, va ser impossible trobar-lo.
Anys mes tard, quan ja ningú ho esperava,
la policia la va trucar. El gos havia aparegut
en un contenidor d'escombraries. Es trobava molt malferit, tenia mossegades per tot
el cos, no tenia orelles ni gairebé cua, i havia perdut un dels ulls. Encara així, quan el
gos es va retrobar amb la seva propietària,
l'animal va intentar posar-se de peus per a
saludar-la.
El veterinari que el va atendre va aconsellar a la dona fer-li l'eutanàsia, ja que alguns
òrgans interns estaven destrossats. Però ella
va decidir portar-li-ho de tornada a casa,

disposada a donar-li tot el seu afecte fins al
final dels seus dies. Tots dos van ser feliços
—em va dir— fins que el gos va morir dos
mesos després.
A causa del patiment, a la dona se li havia
desenvolupat un càncer i el pronòstic era
molt greu. Em va confessar que s'havia posat

"Anys més tard, quan ja ningú
ho esperava, el gos havia aparegut
en un contenidor d'escombraries"
en contacte amb mi amb la finalitat que la introduís en una baralla de gossos organitzada
—motiu pel qual el seu gos havia estat robat. S'havia comprat una pistola en el mercat
negre —em va dir—, i volia “acabar a tirs
amb tota aquesta gent, total, aviat moriré i m'aniré amb Kaisser, allà on estigui
m'estarà esperant", va concloure.
Jo em vaig negar i vaig intentar convèncer-la que rebutgés la idea, però em va penjar el telèfon. Mai vaig aconseguir tornar a
contactar amb ella. Imagino que a la fi va
descansar en pau i es va reunir amb el seu
fidel amic Kaisser.

PARKING
GRATUITO
30 MIN
PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)
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CULTURA

La lectura és més a prop de Santa Maria

'Programa el teu videojoc'

La Diputació de Barcelona ha aprovat un programa de suport a
l’adquisició de llibres en català destinat a petits municipis perquè
aquests puguin adquirir fons a les seves llibreries de proximitat i
distribuir-los entre altres equipaments municipals, més enllà de les
biblioteques. Santa Maria de Martorelles és l'únic poble baixvallesà.

La biblioteca Can Rajoler de Parets oferirà
dissabte a les 11 h el bibliolab en línia
Programa el teu videojoc. S'adreça als infants
a partir dels 8 anys, cal inscripció prèvia per
participar-hi i anirà a càrrec d'Eixos Creativa.

TELEVISIÓ AQUEST ESPAI DE CONTINGUT JUVENIL PRODUÏT PER LA BOMBILLA MEDIA I PER TV3 ESTÀ DISPONIBLE A LES XARXES SOCIALS DES DEL PASSAT OCTUBRE

La santfostenca Marina Vallejo és
un dels rostres visibles de 'Mood Z'
mood z

MARINA VALLEJO Al Casino del Masnou entrevistant Àlex Huertas
SANT FOST. La periodista santfostenca Marina Vallejo –qui ha treballat a Cazamariposas i a Operación
Triunfo, i ha estat col·laboradora
del diari Contrapunt– és un dels
rostres visibles del nou programa
juvenil i multiplataforma de TV3
anomenat Mood Z. Es tracta d'una
"plataforma digital de contingut
en català i enfocat als joves", explica Vallejo, qui destaca que hi ha
des de continguts periodístics, fins
a d'altres socioculturals, reivindicatius i fins i tot inclou jocs i reptes
al carrer i en línia.
"Des de l'inici teníem clar que
no volíem ser un programa convencional, partint del punt que
si volíem arribar als joves, havíem d'anar a on ells hi són", diu la

santfostenca. És per això que han
optat "per fer un programa íntegrament nadiu digital. Hi som a
Instagram, a TikTok, a Twitter i
a YouTube –tanmateix, no hi són a
la televisió convencional–. Vam fer
una estratègia digital per oferir
continguts només per a xarxes
socials i especialitzar cada contingut per a cada xarxa". D'aquesta manera i considerant que "el
present i el futur de la televisió
és veure-la des de tot arreu: mòbil, iPad, plataformes...", Mood Z
ha anat "més enllà del multiplataforma i del transmèdia".

Entrevistes al Casino del Masnou
La santfostenca porta a terme diverses de les seccions més perio-

dístiques de la plataforma. D'una
banda, fa les Experiències VIP,
"entrevistes amb famosos, que
d'aquí a poc es podran començar
a veure". Sense revelar encara els
noms, apunta que, entre d'altres, hi
haurà "bandes musicals catalanes de molt ressò".
Art Z i Joves amb Història són
dues seccions més de les que se'n
fa càrrec. En la primera, fan difusió
d'artistes i de grups emergents; i
en la segona, descobreixen "persones emprenedores, amb molt
talent, que tenen històries inspiradores a explicar".
Aquesta darrera secció té la particularitat que sempre s'enregistra a
sobre d'un mateix escenari. Tenien
clar que volien fer aquestes entrevistes en un teatre i arran d'en Nil
Codina, membre de l'equip de Mood
Z i premiarenc, van anar a parar al
Casino del Masnou. "És un espai
superbonic i ens va enamorar
des del principi", assegura Vallejo.

Bon feedback amb TV3
Mood Z és una producció de La
Bombilla Media i de TV3 impulsada per Marc Gabernet (director
i productor), Alba Surrallés (directora i realitzadora), Xavi Oller
(redactor i community manager),
Laia Patau (productora i community
manager) i Nil Codina i Marina Vallejo com a redactors i productors,

tots ells joves amb una vintena
d'anys. Aquest espai de continguts
juvenils es va estrenar a principis
d'octubre, i la santfostenca explica
que treballen constantment "braç
a braç amb TV3" i que el feedback
que han rebut fins ara per part de
la Corporació Catalana de Mitjans
és "molt bo": "Estan molt con-

tents amb nosaltres i nosaltres
estem encantadíssims de gaudir d'aquesta experiència. Som
gent molt jove, però molt preparada i amb molta il·lusió".
Per últim, Vallejo clou destacant
que una de les claus de Mood Z és
que els continguts són realment
d'interès per al jovent: "No estigmatitzem els joves i els temes que
es tracten són d'interès social.
Tenir diferents formats és un encert, perquè si no te n'agrada un,
segurament te'n pugui agradar
un altre. A més, comptem amb
rostres molt interessants, que hi
aporten molt". sergio carrillo

ARTS ESCÈNIQUES HI HAURÀ TEATRE, MÚSICA I EXPOSICIONS

El nou programa d'Arts
i Escena compta amb
una dotzena d'activitats
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet
ha publicat aquesta setmana la
programació cultural Arts i Escena, que recull una dotzena de propostes culturals que es realitzaran
a la ciutat fins al pròxim mes de febrer, incloent-hi arts escèniques,
arts plàstiques i arts musicals.
D'aquesta manera, el programa
compta amb espectacles teatrals,
amb les exposicions que es fan als
diferents espais del Museu Municipal Joan Abelló, amb l’exposició
del Premi de Fotografia de Sant
Vicenç i amb propostes musicals.

Bona part de les activitats previstes s’emmarquen en la campanya de Nadal, com el tradicional
concert de cap d’any de l’Associació Musical Pau Casals o el concert
solidari de Mollet contra el Càncer
i Fòrum Abelló, o bé en la Festa Major de Sant Vicenç, com l’espectacle de l’Esbart Dansaire o un concert de jazz.
La regidora de Cultura, Mercè
Pérez, explica què s'ha preparat
aquesta programació "tenint
molt present la situació en què
ens trobem en aquests moments. Són activitats de petit
format, que volen donar suport
i prioritzar els artistes locals”.
També hi afegeix: “La nostra voluntat és que la programació es
pugui dur a terme, però hem de
ser conscients que ens trobem
en una situació molt incerta i
que podria donar-se el cas que
alguna activitat, segons com
evolucioni la pandèmia a la ciutat, s’hagi d’anul·lar, posposar o
repensar. Sempre prioritzarem
la salut dels molletans i les molletanes”.
En aquesta edició el programa
només s’ha publicat en versió digital i es pot descarregar al web de
l’Ajuntament, i inclou les mesures
de seguretat per la Covid-19 que
s'hauran de seguir.
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ARTS ESCÈNIQUES LA CARPA VOL ESTRENAR EL 29 DE NOVEMBRE LA SEVA NOVA SALA AMB ELS MONÒLEGS 'L'HORA DE LA VERDAD', QUE FAN TEMPORADA AL TEATRENEU

La Carpa engega una campanya
de micromecenatge per pagar
la seva nova sala d'espectacles
arxiu

MUDANCES El crowdfunding servirà per enllestir totes les reformes
LA LLAGOSTA. La Carpa Espai Cultural ha engegat aquesta tardor una
campanya de micromecenatge a la
plataforma GoFundMe en què demanen 8.000 euros per poder pa-

gar la seva nova sala d'espectacles.
Carlos Lupe, copropietari de
La Carpa, explica que arran de la
pandèmia la capacitat de la sala
del carrer Escoles 6 es redueix

moltíssim, a l'hora de complir amb
les mesures de seguretat, i que
per aquest motiu s'han decidit per
canviar de seu. "Necessitàvem un
local més gran", assegura Lupe, i
l'han trobat al número 38 del mateix carrer. Tanmateix, calia fer
reforma i les despeses han crescut.
"Els diners recaptats aniran
destinats a acabar la reforma
del nou local i a ampliar el ven·
tall de possibilitats culturals del
municipi", apunten des de La Carpa. Fa tres anys que La Carpa dona
classes d'interpretació i cant a més
de 150 alumnes, i creen i organitzen espectacles i animacions.
Ara, amb la nova sala, volen potenciar l'oferta cultural portant
"espectacles de petit i mitjà for·
mat de teatre i de dansa, monò·

TEATRE TOTS DOS COMPETIRAN AMB PERE ARQUILLUÉ PEL PREMI A MILLOR ACTOR

Josep Maria Pou i Aitor
Galisteo, nominats als Butaca
May Zircus, JauMe BéJar

la calòrica

votació popular a través del web
dels premis –www.premisbutaca.
cat/vota– es pot fer des d'aquest
dimarts i fins al 9 de desembre, i
la cerimònia de lliurament es farà
finalment sense públic el 15 de desembre des del Teatre de Premià i
serà retransmesa a les deu de la nit
en línia i a través dels canals de la
Xarxa de Televisions Locals. acn

EL TEMPS
JOSEP MARIA POU

AITOR GALISTEO-ROCHER

MOLLET. Els actors molletans Josep
Maria Pou i Aitor Galisteo-Rocher
van rebre dimarts la nominació
d'interpretació als Premis Butaca 2020. Tots dos competiran en
la categoria a millor actor teatral
conjuntament amb Pere Arquillué. Pou, per l'obra Justícia; Galisteo-Rocher, per la funció Feísima
enfermedad y muy triste muerte de
la reina Isabel I; i Arquillué per Jerusalem.
D'altra banda cal destacar que la
producció del Teatre Romea –del
qual és director artístic el molletà
i també nominat Josep Maria Pou–,

el Centro Dramático Nacional i el
Grec 2019 Jerusalem ha obtingut
vuit nominacions als Premis Butaca 20202 i és la favorita de la 26a
edició.
Tot i que la temporada teatral
2019-2020 va quedar interrompuda a principis de març per
l'esclat de la pandèmia del coronavirus, els Premis Butaca han
optat per mantenir els guardons,
i aquest dimarts han fet pública
la llista dels nominats. Els premis,
que l'any passat es van traslladar
al juny, tornen a endarrerir-se,
enguany per la crisi sanitària. La

divendres 13

dissabte 14

diumenge 15

per

legs i música en acústic", especifica Lupe, qui avança que bona
part d'aquests xous vindran de les
programacions estables dels teatres de la capital catalana.
De fet, el primer de tots ja està
programat pel diumenge 29 de
novembre. Es tracta dels monòlegs La hora de la verdad, a càrrec
de Ritxi Olivé i Borja Nicolau, i que
fan temporada al Teatreneu. Tan-

mateix, la realització d'aquest xou
dependrà de si s'aixequen les mesures restrictives de seguretat que
ara per ara exigeixen el tancament
dels equipaments culturals.
L'objectiu pel que fa a l'agenda
cultural que oferirà La Carpa Espai Cultural és "programar més
d'una obra al més, entre les pro·
duccions que són pròpies i les
externes". sergio carrillo

NADAL ESTÀ PREVIST QUE TORNI 'NOËL: LE VOYAGE MAGIQUE'

En marxa per tornar a
muntar el passatge de
Nadal del Parc Popular
LA LLAGOSTA. L'Associació d'esdeveniments culturals de La Llagosta
ja treballa des de fa unes setmanes
en el muntatge del passatge nadalenc del Parc Popular, Nöel: Le
voyage magique.
El president de l'entitat, José Antonio Guerra, explica que si bé a l'estiu s'havien plantejat no fer els tradicionals muntatges de Halloween
i de Nadal, a causa de la pandèmia,
des del Departament de Cultura de
l'Ajuntament li van demanar que els
intentés fer.
El primer, el passatge del terror,
el va descartar: "Hi ha més contac·
te entre els actors i la gent, i acos·
tumen a venir grups d'amics que
s'ajunten", situació del tot contraindicada en el context de Covid.
Amb el nadalenc, però, sí que es
va animar a organitzar-ho, però
amb canvis respecte a altres edicions per complir amb els protocols
de seguretat: "Tot el recorregut
s'ha modificat, de tal forma que
en tot moment els actors queda·
ran en un costat i els assistents
en l'altre". En aquest cas, i amb
l'objectiu "que la gent oblidi la

Felip Comas

Cel enterbolit tot el dia
per núvols alts i mitjans,
amb fresca a primera
hora i suavitat al migdia. Possibilitat de boires
matinals.
Restes de núvols a primera
hora, per quedar posteriorment el cel serè, amb boires
matinals i temperatures un
xic més altes a migdia.
Cel amb núvols alts desfilant de ponent a llevant
i més clarianes a la tarda,
amb temperatures suaus
a migdia.

pandèmia durant una estona",
estan intentant que els espectadors
no vegin les mascaretes dels actors.
"Tots ells en portaran, però les
intentarem amagar amb bufan·
des o altres elements", diu Guerra.
Els infants, com és tradicional, podran lliurar-li la carta al Pare Noel i
es podran fer una foto amb ell, tot i
que guardant la distància, una separació necessària que també han
previst els organitzadors.
La música anirà a càrrec del llagostenc José Molina, els actors els
proporciona Horroryzeme i Álvaro
Montero se'n farà càrrec dels audiovisuals.

Un muntatge fix?
Una de les peticions que José Antonio Guerra fa a l'Ajuntament, més
enllà de l'acte nadalenc, és que li
permetin tenir un muntatge fix durant tot l'any. "Tinc moltes idees
per fer activitats, projectar pel·
lícules, fer sopars de por o cele·
brar el Dia de l'Orgull, i tot això
ajudaria al comerç". La resposta
del consistori fins ara ha estat negativa. s.c.

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

Cop màx. vent

DIJOUS, 5

19ºC

8ºC

17ºC

-

31 km/h NE

DIVENDRES, 6

19ºC

15ºC

18ºC

0,6

32 km/h NE

DISSABTE, 7

20ºC

17ºC

17ºC

7

40 km/h ESE

DIUMENGE, 8

21ºC

11ºC

16ºC

-

15 km/h SW

DILLUNS, 9

21ºC

8ºC

16ºC

-

13 km/h SSW

DIMARTS, 10

21ºC

9ºC

16ºC

-

18 km/h SE

DIMECRES, 11

21ºC

9ºC

16ºC

-

23 km/h SW
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